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Protokoll

StFelsesammantade per telefon med Svensk Fitrenhg fiir Klinisk Nutrition (SFKN)

Onsdagen 12 ollober 2005

Gunnar Almer (GA) (vetenskaplig seketetare)
Nils-Georg Asp (NGA)
lngvar Bosaeus (IB)
Tonmy Cederholm (ordliirande) (TC)
Elisabet FoBum (kassdr) (EF)

Lasse Ellegerd (LE)
Ake Nilsson (AN)

Idrhinder:

l .

4.

Kallelsen med agenda godkzindes.

Medlemmar i fdr€ningen
Totalt har lijreningen e;ligt e-post-utskickslistor 53 ordinari€ medlernrnar och 89 assocj€rade

medlemmar, totalt 142 medlemmar' Osiikerhet rAder dock om exakt Yilka som betalt

medlemsavgift de senaste eren.

Ekonomi
ER redovisade alduellt sallo fr6n Nordea e-plusgiro samt Salus Ansvar,totalt 27 '0'7610'

Hiistndtet 2004 gav en intiikt till SFKN om 13.770 k Medlemsavgift har betalats av c:a

51 personer. Lak;rftj$undet specificerar inte vilka medlerrunar som betalt'

Be;tut: Beslbts att GA kontahir Liikatf)rbundet och efterhdr om SFKN kttn debitera samtliga
-medknsaugifter 

sii;lva uta dtl gd ia Jbrbundet' detla sl lle 8e miijlighet aftfjlja exah rilka

medlet mar som betalar argiJt.

Gunnar Levrnfonden
Eiiedovisade Levinfondens sallning efter betalring av resa och logJ {br professor Brunner 2004

Efte$om fonden nastan ar tom aliskuteraales att avsluta fon'len Besldts att EF wrderstiker 1e91a

;;.k 1; .";; ;dfonder och att TC kontallar Gunnar Levins niirstaende Fragan tas upp Yid

iort""" air-di". o"l-tstemde protokollet fran sFKNs ersmttte 2004 skickas till EF Iiir att hon

skall kunna utreda Levinfondens status niimarc'

Riksstiimman 2005.
Diskutemdes SFKNS progam pe Rftsstzimman 2004'

StwelseDoster 2005
iti" "'toi.fi"l".aga"* fitelag GA skriver brcv till sammankallande i valbereclningm' Torsten

Mossberg inliir hiistens i'rsmiite

SNUSi SWESPtrN-frtgor
SNL S lades ner I maj 2005.
s*sSPtN harrLi.;t "- sina stadgar och etagit sig fortsatt samordnande funkhon mellan cle

olika nuhitioNliireningama som ingick i SNUS
aitlui, s""tai otl TC;ki& ut SWESPENT nya stadgar till Yrclrele'lamiitcrna
ffi-n*"rn"i it G* m, nutritionsbehandling har varit mycker "fterfiagad. En 2:a upllaga har

oy"k;. ii;;;; hj, prblicerats m lrnsk rersion av rikllinjerna Diskulerades an ev lzissa ut

iirri"l"*"E rz*prii" hemsidor. Tc undersoker fdrutsattningama {ijr detta Cop}righi ligger hos

fttrfattarguppen.

7.



8. Kalitetsregister - nutrition
IB mpporterade att Dansk Sellskap for Klinsk Emaering inom den s.k. IRls-gruppen tagl initiativ
till ett skandinavsikt sarnarbete ftf att utarbeta k\.?litetsregister f(il nutritionsbehandling. Svenska
reprcsentanter har l,?rit Jdrgen Larsson och Ingvar Bosaeus. Arbetet finansieras av Fresenius.

Specialitetsutredningen
SocialsO.relsens utedare fttresEr att Klinisk nutrition b.jr upphdm som medicinsk specialitet i
Sverige. GA anseg att detta iir beHagligt och efterlyste aktivitet ften SFKNS stJ.relse fttr ati havda
betydelsen av specialiteten, ftj$lagsvis som tillaggsspecialitet. TC bedtimde att nedeggningen kan
innebiim en positiv utveckling av Klinisk nutdtion som profilomrade.

9.

10. Skandinaviska nutritionsakademin
TC sammanfattade den alduella situationen lif Nutritionsakademin. Totalt deltar c:a 20 pe$oner
frln de olika skadinaviska hndema med utbildning i ledarskap, vetenskaplig metodik samt
nutdtion/metabolism. Arbetet finansiems av Fresenius.

11. Etistmdte pA Liikaresiillskapet
NGA sarnmanfattade ftjrberedelsearbetet fttr hdstens safivrrangemang 051 176, "Barnets mat -
de vDcnes htika".

12. Utbildning - SFKNS koorditratorkommitl6
a. Gnmdutbildnins: Inget n]4t har skett under aret.
b. Specialishrtbildninq: Ingen lzikare har pebdrjat ST-utbildning i klirisk nutrition.
c. IPULS - utbildning av kvalitetsgranskare: Ake Nilsson ar tidigale utsedd till ordinarie

granskarc, men inga uppgifter Iifeag vid miitet angeende ev. akivitebr.

13. Nutritionsdag
TC informemde om kommande Nutritionsdag pi Huddinge Sjukl s 060510. Programmet iir zinnu
ej fastst?ilt och lbrslag kan skickas tillTC.

14. Ovriga frigor
GA franrhtill att det vore dnskviirt med mer ldpande infomation till so.'relsen och medlenrnama
om olika N-relate.ade akivit€ter i landet. Som fte exempel n:innd€s Livsmedelsverkets rapport:

Sappgtet-lndc:laSlii: hendl,ngrslan fo. goda matvan
a ktiv itet" och arbet€t med kvalitetsindikatorer.
SFelseledamtitema uppmunhas att skicka info och intemetlitnkar ti1l GA fttr utskick.
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