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Docent Mia Brytting

Hade under 2008–2009 ett konsultuppdrag
på ECDC beträffande uppbyggnad av
databasen för influensaövervakning. I
samband med detta etablerade jag ett bolag
som nu drivs passivt.
Har haft uppdragsforskning för Medivir
beträffande HSV antiviral. Inom detta
uppdrag verkade jag som sakkunnig för
själva uppdraget. Hela uppdraget sköttes
inom SMIs regi. Avslutat 2008.
Har haft uppdragsforskning för Eurocine,
nasal vaccination. Djurförsök med
influensavaccin. Hela uppdraget sköttes
inom SMIs regi. Avslutat 2010.
Forskningsanslag; Rotavirusinfektionens
epidemiologi, tillsammans med
Smittskyddsinstitutet.
Hållit föredrag i samband med Roches
virussymposier i anknytning till
Läkarstämman vid två tillfällen de senast
fem åren. Ersättning till SMI.
Varit medlem i ESWI (European Scientific
Working Groups on Inluenza) t.o.m 2006;
senior advisor t.o.m 2008. Gruppen arbetar
enligt statuterna fristående för att minska
effekten av influensa, men stöds av alla
större läkemedelsföretag i Europa inklusive
Roche och GSK. Ingen ersättning har utgått
för arbetet.
Som avdelningschef för avdelningen för
epidemiologi, huvudansvarig för den
långtidsuppföljning av pertussis (nu inne på
13:e året) som stöd av de företag som
producerar pertussivaccin i Europa.
Engagemanget avslutat 1/10 2010 då
verksamheten flyttades till annan avdelning.
Inget arvode.
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Primär immunbrist/referensgrupp,
utbildning för Baxter och Octapharma.
Föreläsning.
Kliniska läkemedelsprövningar för GSK,
Wyeth, Pfizer, Sanofi/MSD m.fl –
mestadels vaccinationsstudier.
Pneumokock-, influensa-, hepatit B-zostervaccin studier.
Endast ersättningar för utförda kliniska
prövningar enligt LIF avtal som
undertecknats av chefsläkare. Inga bidrag
eller liknande.
Smittskyddsläkare. Ordförande i
Läkemedelskommittén LIVs terapigrupp:
Antibiotika, Antivirala läkemedel.
Hållit föredrag i samband med Roches
virussymposier i anknytning till
Läkarstämman vid två tillfällen de senast
fem åren. Ersättning till SMI.
Varit medlem i ESWI (European Scientific
Working Groups on Inluenza) t.o.m 2006.
Gruppen arbetar enligt statuterna fristående
för att minska effekten av influensa, men
stöds av alla större LM-företag i Europa
inklusive Roche och GSK. Ingen ersättning
har utgått för arbetet.

