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Styrelsens sammansättning 
Styrelsens sammansättning under perioden: 2016.01.01-2016.04.06  
Ordförande: Charlotta Lindgren Zacharias  
Vice ordförande: Berit Magaard  
Sekreterare: Catharina Rizell  
Kassör: Monica Cederblom  
Ledamöter: Ulrica Sand- Höglund och Martin Angelin  

Styrelsens sammansättning under perioden: 2016.04.06-2016.12.31  
Ordförande: Charlotta Lindgren Zacharias  
Vice ordförande: Martin Angelin  
Sekreterare: Berit Magaard  
Kassör: Monica Cederblom  
Ledamöter: Catharina Rizell och Philip von Zweigbergk 

 

Styrelsemöten  
Styrelsen har under det gångna året haft sex styrelsemöten.  
Under verksamhetsperioden hade SFR årsmöte den 6 april 2016. 
Lars Rombo och Lars Lindquist blev utsedda till hedersmedlemmar i föreningen och 
erhöll diplom. 

 

NECTM 

NECTM 2016 London  
Det stora evenemanget under 2016 var den nordeuropeiska konferensen i resemedicin 
(NECTM) i London 2016. Konferensen hade ett väl sammanställt vetenskapligt program 
och uppskattades av deltagarna.   

Anja Rosdahl och Maria Eriksson reste till NECTM London som SFR stipendiater. Anja 
Rosdahl presenterade en studie om en alternativ vaccinationsregim mot Hepatit A 
för immunsupprimerade reumatiker.   
Både Anja och Maria har skrivit rapporter från konferensen om det som var nytt eller av 
intresse för dem. Deras reserapporter finns på SFR:s hemsida.   

SFR medlemmen Annika Holm vann första pris för sin poster om 
sin forskning om VFR-resenären som söker sig till en resemedicinsk klinik i 
Stockholm; deras resmål, val av vaccin och malariaprofylax förskrivning.  

SFR:s Representation i NECTM 
Helena Hervius Askling har representerat SFR på konferensen i London. Helena är 
vice ordförande i den vetenskapliga kommittén för NECTM (Scientific Committee 
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SG). Möten inför konferensen har skett via telefonkonferens och epost.   
Charlotta Lindgren Zacharias representerar SFR i den organisatoriska 
kommittén (Steering Group SG). Möten inför konferensen har skett via 
telefonkonferens och epost.  
Annika Holm är SFR:s representant i gruppen för Sjuksköterskor. Planering 
inför konferensen har skett via epost. 

NECTM i Stockholm 2-4 Maj 2018 
Den lokala organisationskommittén (LOC) för kommande NECTM i Stockholm 
2018 består av Annika Holm (ordförande), Monica Cederblom (kassör), 
Linn Vidalve (sekreterare), Helena Hervius Askling (ordförande för 
den vetenskapliga kommittén) och Charlotta Zacharias. LOC var fullständigt 
representerad på NECTM i London.   

Under december 2016 undertecknades ett avtal med Malmö Kongressbyrå AB, en 
professionell kongressarrangör (PCO) som arrangerar såväl nationella som 
internationella kongresser och 
vetenskapliga möten främst inom medicin. Åsa Eklund är ansvarig project manager.   

Konferensen kommer att hållas på Clarion Stockholm vid Skanstull den 2-4 Maj. Med 
PCO, lokal, datum och en från Steering Group NECTM godkänd budget på plats 
är detaljarbetet i full gång.   

Konferensen budgeteras med två alternativa scenarier på 250 eller 300 
deltagare. Clarion Stockholm erbjuder möjligheten att kunna välkomna upp till 500 
deltagare vid behov. Med 250 deltagare kommer konferensen att gå med 10% vinst, så 
som det är fastställt i NECTMs Steering document.    

Konferensen kommer att ha två parallella sessioner. Ett viktigt focusområden under 
konferensen kommer att vara fästingburna sjukdomar. Nurse reception hålls den 2 maj, 
välkomstreception på stadshuset samma kväll (organiserad av Stockholm Stad), 
festmiddag på Vasamuseet (utanför budget och bekostas av deltagare) 3 maj.   

En logga har tagits fram. Hemsidan, smartphone app och PR material är under 
utarbetande. Detta ska vara klart våren 2017.  NECTM Stockholm ska presenteras på 
CISTM i Barcelona i maj 2017. 
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Beskrivning av genomförd verksamhet  
Utbildning  
I samband med årsmötet 2016 hölls föreläsningar med tema ”Resa och barn”. Professor 
Lars Rombo inledde med en föreläsning allmänt om resemedicin och barn 
följt av Anna Färnert som föreläste om malariaproyflax och barn.  

SFR har stött Lars Rombo och Lars Lindguists kurser i vaccinationer och 
resemedicin (grund och uppföljningkursen) och därvid presenterat SFR och dess arbete 
vid ett flertal tillfällen.  

Förhandlingar om möjlig utlandskurs i Laos, i samarbete med University of Health 
Sciences, Vientiane, Lao PDR är i gång.  

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
SFR styrelse blev inbjuden till LIF vaccingruppen för att presentera och diskutera 
möjligheterna av en utbildningsfond. 

 

Medlemssituationen  
I slutet av 2016 har SFR haft 266 stycken medlemmar.  
Medlemsavgift för 2016 var 100 kronor. Betalande medlemmar 2016 var 147 personer.  
26 personer var över 65 år och fyra är hedersmedlemmar.   
Medlemsantalet under 2016 har ökat med 65 personer.  

 

Ekonomi  
SFR har ett nytt konto för NECTM:s medlemsländers ekonomiska insats gällande 
NECTM Stockholm 2018. 
För att underlätta för medlemmarna att betala årsavgift har SFR under året genomfört 
möjlighet att betala via kontoöverföring, Swishbetalning eller fakturering.  


