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Årsredovisning för perioden 211001 - 220930 
 

 

Styrelsens årsredovisning för 2021-2022 består av två delar: 

• Verksamhetsberättelse (3 sidor) 

• Ekonomiskt bokslut (1 sida) 

 

Verksamhetsberättelse för 2021-2022 

 

1. Styrelse 

a. Styrelsens sammansättning 

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande sju ledamöter: 

• Gunnar Akner, Stockholm (styrelseordförande + web master) (GA) 

• Tommy Cederholm, Uppsala (TC) 

• Lars Ellegård, Göteborg (vetenskaplig sekreterare) (LE) 

• Benno Krachler, Kalix (kassör) (BK)  

• Christina Stene, Helsingborg/Ängelholm (facklig sekreterare) (CS) 

• Ola Wallengren, Göteborg (OW) 

 

b. Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två virtuella sammanträden via Zoom 220506 och 

221107, samt i övrigt haft löpande kontakter i olika föreningsangelägenheter. De justerade 

protokollen ligger på föreningens hemsida, www.sfkn.se, länken ”Styrelse”.  

 

2. Medlemmar 

a. Medlemmar 

I november 2022 hade föreningen 105 medlemmar och 37 associerade medlemmar, totalt  

142 personer. Styrelsen har under året diskuterat olika möjligheter att öka antalet medlemmar, 

inte minst yngre medlemmar.  

b. Medlemsavgift 

Under 2022 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2021, 200 kr/år, lika för 

medlemmar och associerade medlemmar.  

c. Medlemskontakter 

Under året har styrelsen vid flera tillfällen skickat grupp-e-brev till alla medlemmar och 

associerade medlemmar.  

 

3. Hemsida 

SFKNs hemsida (www.sfkn.se) samlar aktuell information om föreningen inklusive nya 
avhandlingar inom nutritionsområdet. Här finns även länkar till lärosäten, organisationer mm, 

protokoll från årsmöten och styrelsesammanträden samt kalendarium. Hemsidan uppdateras 

löpande via föreningens webmaster, GA.  

 

4. Forum för Klinisk Nutrition 

”Forum för Klinisk Nutrition” skapades av styrelsen 2021 som ett öppet diskussionsforum på 

Facebook med följande webadress: https://www.facebook.com/groups/138041668191775 

Syftet med detta är att stimulera till diskussion och tankeutbyte inom föreningen och med andra 

intresserade.  

 

 

 

http://www.sfkn.se/
http://www.sfkn.se/
https://www.facebook.com/groups/138041668191775
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5. SWESPEN 

Under 2022 har LE varit vice ordförande, TC ledamot och OW SFKNs föreningsledamot i 

styrelsen för SWESPEN - den svenska lokalföreningen av ESPEN, European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism, (tidigare European Society for Parenteral and Enteral Nutrition). 

 

6. Federation of European Nutrition Societies (FENS)  

SFKN är sedan 2018 formellt Sveriges representant i FENS. Hemsida: https://fensnutrition.org.  

Under verksamhetsåret har styrelsen tillsammans med nutrition societies i de övriga nordiska 

länderna medarrangerat Nordic Nutrition Summer Symposium i Helsingfors, delvis finansierat av 

FENS; se nedan.  

 

7. Certifiering 

Styrelsen samarbetar sedan flera år med Svenska Läkaresällskapets Delegation för utbildning i 

syfte att formalisera certifiering av läkare i klinisk nutrition (den medicinska specialiteten klinisk 

nutrition lades ned 2006 och sedan dess kan läkare inte längre bli specialister i klinisk nutrition). 

Styrelsen tog 2020 fram en modifierad version av SFKNs Utbildningsbok för specialistutbildning i 

Klinisk Nutrition som lades fram 1999. Samarbetet med Läkaresällskapets Delegation för 

utbildning pågår.  

 

8. Stadgar 

SFKNs årsmöte 2021 beslutade anta styrelsens förslag till nya stadgar. Under 2022 har både 

Läkaresällskapet och Läkarförbundet antagit SFKNs nya stadgar.  

 

9. Medlemsförening i Läkaresällskapet 

Under 2022 har SFKN antagits som medlemsförening i Läkaresällskapet. Detta innebär bl.a. att 

föreningen betalar en medlemsavgift till Läkaresällskapet i relation till antalet läkare i föreningen; 

140 kr per yrkesverksam läkare och 70 kr per pensionerad läkare respektive läkare som även är 

medlem i andra medlemsföreningar. Medlemmar med annan yrkesbakgrund ingår inte i 

beräkningsunderlaget. SFKNs medlemsavgift till Läkaresällskapet för 2022 uppgick till 3 570 kr.  

 

10. Utbildning 

• Avhandlingar: På SFKNs hemsida låg i november 2022 271 svenska doktorsavhandlingar 

inom nutritionsområdet, sorterade på fyra rubriker: Basal fysiologi och patofysiologi, 

Diagnostik, Behandling och Prevention.  

• Grundutbildning: Under 2022 har styrelsen genom CS och GA publicerat en artikel i 

Läkartidningen 220413 med rubriken ”Nödvändigt att reformera läkarnas grundutbildning i 

klinisk nutrition”. Artikeln är baserad på en enkät till alla medicinska fakulteter i Sverige 

angående läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition.   

• KN-kursen: Denna kurs – som sedan länge arrangerats av Fresenius Kabi AB som en 

internatkurs under 4, senare minskat till 3 och senare 2 dagar - arrangerades även under 2022 

(weblänk: https://www.fresenius-kabi.com/se/kurser/kn-kursen. Styrelsen arbetar med att ta 

fram en sammanställning av KN-kursens tillkomst, innehåll och utveckling.  

• Nordiska nutritionsakademin (NNA): Styrelsen arbetar med att ta fram en sammanställning 

av NNAs tillkomst, innehåll och verksamhet.  

• Nordic Nutrition Summer Symposium: GA har under 2021-22 deltagit i ett samarbete mellan 

de nordiska nutritionsföreningarna (societies) under ledning av Finnish Society for Nutrition 

Research för att arrangera ”The 1st Nordic Nutrition Summer Symposium” avsedd i första 

hand doktorander i Helsingfors 220824-26. GA medverkade även som föreläsare under 

temadagen om ’Klinisk nutrition’. Närmare information om symposiet ligger på SFKNs 

hemsida, länken ”Kalendarium”.  

 

 

https://fensnutrition.org/
https://www.fresenius-kabi.com/se/kurser/kn-kursen
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11. Läkaresällskapets ordföranderåd 

GA deltog i Läkaresällskapets ordföranderåd 221006. Tema: Dialog, samverkan och påverkan.  

 

12. Remiss-svar 

Under 2022 har styrelsen inte besvarat några remisser.   

 

13. Nutritionsdag 2022 

SFKN medarrangerade ”Nutritionsdag 2022” via Zoom 221020 i samarbete med SWESPEN, 

Nutritionsnätverket för sjuksköterskor och Dietisternas Riksförbund. Programmet ligger på 

hemsidan, länken ”Kalendarium”.  

 

 

 

Stockholm 221201 

För SFKNs styrelse 

 

 

Gunnar Akner 

ordförande 



Bokslut Svensk Förening för Klinisk Nutrition 211001-220930

BALANSRÄKNING 220930 210930 200930 190930

Bank/Placeringskonto -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            
Riksgäldspar -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            
Plusgiro/Bankgiro 65 463 kr      72 804 kr      74 631 kr 80 102 kr
SUMMA TILLGÅNGER 65 463 kr      72 804 kr      74 631 kr 80 102 kr

Utlägg medlemmar -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            
Dysfagifond -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            
SUMMA SKULDER -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            

Eget kapital vid periodens början 65 463 kr                     72 804 kr      74 631 kr      80 102 kr      80 208 kr      
Periodens resultat 7 341 kr-         1 828 kr-         -5 471 kr 106 kr-            
Avrundningsfel -  kr            -  kr            
Eget kapital vid periodens slut 65 463 kr      72 804 kr      74 631 kr      80 102 kr      

RESULTATRÄKNING 210930 200930 190930

Dysfagifondens saldo -  kr                -  kr                -  kr                -  kr                
Medlemsavgifter 3 452 kr         3 554 kr         6 370 kr         5 820 kr         
Nutritionens dag -  kr             -  kr             -  kr                -  kr            
Ränta -  kr             -  kr             -  kr            -  kr            
SUMMA INTÄKTER 3 452 kr         3 554 kr         6 370 kr 5 820 kr         

IT-tjänster (Webhotel, hemsida) 1 815 kr-         1 982 kr-         2 034 kr-         2 202 kr-         
Styrelsemöten -  kr             -  kr             3 040 kr-         -  kr             
Övriga möten, medlemskap FENS, SLS 7 528 kr-         2 000 kr-         5 467 kr-         2 424 kr-         
Porto -  kr             -  kr             -  kr             -  kr             
Stipendier -  kr             -  kr             -  kr             -  kr             
Bankavgifter 1 450 kr-         1 400 kr-         1 300 kr-         1 300 kr-         
SUMMA KOSTNADER 10 793 kr-      -5 382 kr -11 841 kr 5 926 kr-         

PERIODENS RESULTAT 7 341 kr-         1 828 kr-         5 471 kr-         106 kr-            

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:
Periodens resultat är negativt trots att styrelsemöten hållits per telefon. En förklaring är den
nya avgiften som SLS tar ut av sina delföreningar (3500 kr) och avgiften som SFKN tar ut för
deltagande i årsmötet (1500 kr). Bufferten krymper men takten är så pass sakta att SFKN:s
verksamhet kan fortsätta i 10 år till :)
Medlemsavgiften till europeiska sällskapet för nutrition (FENS) är förutsättning för mötesdeltagande 
och bokas därför under övriga möten likaså den nya avgiften som läkaresällskapet tar ut av sina
delföreningar, även avgiften som SFKN tar ut för deltagande i årsmötet
Medlemsavgifter, kostnader för styrelsemöten och räntor bokförs enligt kontantmetoden dvs
intäktförs det år de betalas in och kostnadsförs det år de betalas ut.

2022-11-12 Benno Krachler, kassör





 

 

 

Revisionsberättelse  
 

Vid granskning av Svensk Förening för Klinisk Nutritions (SFKN) räkenskaper för tiden 2021-09-30 – 
2022-09-30 har jag funnit att dessa är i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med 
erforderliga verifikationer. Behållningen på bankgiro har kontrollerats.  

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt min mening 
inte anledning till anmärkning, varför jag föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.  

 

 

Stockholm 2022-12-11   Umeå 2022-12-12 

 

Torsten Mossberg   Torbjörn Lind 
f.d. medicinalråd   Docent/överläkare 

Institutionen för klinisk vetenskap, 
pediatrik 

    Umeå universitet 
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