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TILL VERKSAMHETSCHEFEN.
EN KOPIA AV INBJUDAN HAR SKICKATS TILL INFEKTIONSLÄKARE INOM DIN ENHET.

Infektioner orsakade av jäst- och mögelsvam-
par har under senare tid ökat i antal. I Sverige 
dominerar fortfarande candida- och asper-
gillusinfektioner men vi ser nu en påtaglig 
ökning av mer ovanliga svampinfektioner  
orsakade av mucorales, fusarium, krypto-
kocker och histoplasma.

Invasiva svampinfektioner är associerade 
med hög dödlighet, varför vi många gånger 
tvingas behandla redan vid misstanke om 
sådan med dyra och ibland biverknings- 
behäftade läkemedel.

Den kliniska bilden är många gånger ospeci-
fik och påverkas av underliggande infektions-
försvar. Behandlingen försvåras dessutom ofta 
av att patienterna har grundsjukdomar som 
påverkar farmakokinetiken eller av att de står 
på interagerande läkemedel.

Diagnostiska hjälpmedel finns men har 
många begränsningar. Behandlingen är oftast 
mycket kostsam. Under senare år har dock 
avsevärda framsteg gjorts, såväl inom diag-
nostik som behandling.

Under de två dagarna avser vi att besvara 
viktiga kliniska frågor. Med planerat upplägg 
hoppas vi dessutom kunna ge en integrerad 
helhetsbild av samspelet mellan invaderande 
svamp- och infektionsförsvar och dess bety-
delse för klinik, diagnostik och behandling i 
den kliniska vardagen.

Vi vänder oss i första hand till infektions-
specialister eller ST-läkare under slutet av sin 
utbildning. Hela dag 2 i programmet ägnas åt 
interaktiv utbildning med hjälp av mentometer. 
Handläggning av patientfall och kliniska si-
tuationer kommer att belysas och diskuteras 
med praktisk tillämpning av det som tagits 
upp dag 1. Om ni på kliniken har haft något 
komplicerat fall som ni önskar få ytterligare 
belyst, tar vi gärna upp det till diskussion 
under kursen.

Jag hoppas att tillsammans med min kollega 
Jan Sjölin kunna ge en riktigt värdefull kurs 
som ger mervärde för investerade pengar.  
Vi ber dig ta ställning till vilka av dina med-
arbetare som kan delta i Fungal Forum 2021.

Unimedic Pharma har nöjet att erbjuda din klinik platser för 
utbildning inom ämnesområdet invasiva svampinfektioner 
på årets upplaga av Fungal Forum. Utbildningen genomförs 
på Ulfsunda slott 18 –19 november 2021.

Mia Furebring

Föreläsare och moderator för mötet 
Överläkare Infektionskliniken, Akademiska Sjukhuset Uppsala



Under denna utbildning vill vi försöka 
besvara och diskutera många angelägna 
frågor som exempelvis: 
➊  Hur kan den nya diagnostiken utnyttjas? Hur kan vi med ökad  

kunskap om felkällor öka värdet av analysresultatet vid bedömning  
av den enskilde patienten?

➋  Vilken är bästa behandlingen mot jästsvampsinfektioner?  
Kan man alltid lita på echinocandinerna? 

➌ Vilken är bästa behandlingen mot invasiva mögelsvampsinfektioner?  
När kan kombinationsbehandling vara att föredra?

❹ När bör man inleda svampbehandling på IVA - och hur länge?  
Kan mögelinfektioner vara aktuella här?

❺ Vad gör vi när patienten inte blir bra eller får oacceptabla  
biverkningar av sin behandling?

❻ Hur handlägger vi patienter med främmande- 
kroppsinfektioner orsakade av Candida?

❼	När	finns	det	anledning	att	misstänka	mer 
ovanliga svampinfektioner?

varmt välkomna!

Antalet platser är begränsat. Anmälan görs 
på bifogat svarskort så snart som möjligt, 
dock senast den 17 september 2021. 
Anmälan är bindande. Unimedic Pharma 
står för föreläsare, lunch och middag. Resa 
och boende arrangeras och betalas själv av 
deltagarna. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och utifrån rådande om-
ständigheter kan mötet ev bli inställt.

För bokning av hotellrum: 
Ulfsunda Slott
Telefon: 08-704 49 40
E-post: welcome@ulfsundaslott.se

Rummen kan bokas till det rabatterade priset
1.695:- ink. moms om ni uppger att ni skall
deltaga på Fungal Forum.

För mer information angående det vetenskapliga innehållet, 
kontakta gärna mig.
Ann Rydström
+46(0)724025398  
ann.rydstrom@unimedicpharma.se     



DAG 1

10:00-10:30 SAMLING MED KAFFE

10:30-10:40 INLEDNING
(Mia Furebring)

10:40-11:50 HUR SER DAGENS  
TERAPIARSENAL UT? 
 (Jan Sjölin)

11:50-12:45 HANDLÄGGNING AV  
INVASIV SVAMPSJUKDOM 
EFTER KIRURGI OCH HOS 
PATIENTER INOM INTENSIV-
VÅRDEN. 
(Mia Furebring)

12:45-13:45 LUNCH

13:50-15:00 HANDLÄGGNING AV  
INVASIV SVAMPSJUKDOM 
EFTER KIRURGI OCH HOS 
PATIENTER INOM INTENSIV-
VÅRDEN. FORTS.
(Mia Furebring)

15:00-15:30 FIKA

15:30-18:15 HANDLÄGGNING AV  
INVASIV SVAMPSJUKDOM 
HOS TRANSPLANTERADE 
OCH PATIENTER MED  
HEMATOLOGISK SJUKDOM
(Jan Sjölin)

ca: 19:00 GEMENSAM MIDDAG

DAG 2

8:00-10:00 INFEKTIONSKONSULTENS 
UTMANINGAR. FALL- 
DISKUSSIONER MED  
MENTOMETER. 
(Jan Sjölin & Mia Furebring)

10:00-10:30 FIKA

10:30-12:45 INFEKTIONSKONSULTENS 
UTMANINGAR. FALL- 
DISKUSSIONER MED  
MENTOMETER. FORTS. 
(Jan Sjölin & Mia Furebring)

12:45-13:45 LUNCH

13:45-14:45 INFEKTIONSKONSULTENS 
UTMANINGAR. FALL- 
DISKUSSIONER MED  
MENTOMETER. FORTS.
(Jan Sjölin & Mia Furebring)

14:45-15:00 UTVÄRDERING OCH AVSLUT

Invasiva svampsjukdomar  
– Hur tar vi hand om patienterna med dessa allvarliga  

och ofta svårbehandlade infektioner?
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senast den 17 september 2021.

❏  Ja, tack, jag anmäler mig till mötet och ger därmed mitt  
samtycke till att Unimedic Pharma hanterar mina person- 
uppgifter enligt premisserna här nedan.*

❏ Jag stannar även på middagen den 18 november.

❏ Jag har ej möjlighet att stanna på middagen den 18 november.

Deltagaruppgifter:

NAMN:   .........................................................................................................................................................................................................................................

MOBILTELEFON:  ................................................................................................................................................................................................................

E-POST:   ........................................................................................................................................................................................................................................

ARBETSPLATS:  ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESS:    ....................................................................................................................................................................................................................................

POSTADRESS:   .......................................................................................................................................................................................................................

*Enligt överenskommelse mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen skall denna kontakt vara godkänd av huvudman.  
Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande i sammankomsten.

Personuppgifter: Unimedic Pharma kan komma att var för sig behandla personuppgifter (exempelvis namn, titel och eventuella 
affärsrelationer med offentliga tjänstemän) som insamlats från dig. Uppgifterna behandlas för administration av sådan sammankomst du 
anmält dig till och i syfte att utvärdera risker och fullgöra eventuella förpliktelser i anslutning till lagstiftning för att bekämpa korruption 
samt för att tillvarata eller försvara rättsliga anspråk. Vidare behandlas uppgifterna för utsändande av information och material till dig i 
detta och liknande ämnen som berör Unimedics produkter och aktiviteter och som kan vara av professionellt intresse för dig.  
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom att 
kontakta: info@unimedicpharma.se. 

Svarskort
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