Svensk Förening för Klinisk Nutrition
Protokoll Styrelsemöte 141114
Ärende:

Tid:
Plats:

Styrelsesammanträde och idédiskussion i Svensk Förening för Klinisk Nutrition
(SFKN), sektion i Svenska Läkaresällskapet tillika specialitetsförening i
Sveriges Läkarförbund.
Fredag 14 november 2014 kl. 10.00 – 16.00 ca, inkl lunch
SLS, Klara östra kyrkogata, Stockholm, sal Grottan, vån 3.

Inbjudna:
Gunnar Akner (GA) (vetensk sekr + webmaster)
Tommy Cederholm (TC)
Naomi Clyne
Lars Ellegård (LE) (ordf)
Benno Krachler (BK) (kassör)
Maggie Page Rodebjer (MPR)
Christina Stene (fackl sekr)

Närvaro:
10-11:30, 13:15-15:30
12:30 – 16:00
förhinder: dålig bemanning på kliniken
10-16
10-16
10-16
10-16

Agenda / protokoll
1.

Formalia
Behörig kallelse styrks, LE väljs till mötesordförande, BK till sekreterare och MPR +
CS till protokolljusterare. Dagordningen godkänns och LE anmäler ansvarsfördelning
för verkställande av tagna beslut och datum för nästa styrelsemöte som övriga frågor.

2.

Medlemmar
Aktuellt medlemsregister (ordinarie medlemmar – associerade medlemmar).
Indrivning av medlemsavgifter via SLS? (GA)
GA bekräftar att han har aktuell medlemssändlista. Mötets alla deltagare svarar
gemensamt på SLS’ frågor rörande samordnat utskick av medlemsavierna och
intresseanmälan skickas direkt till SLS (CS).

3.

Ekonomi
Aktuellt saldo + konsekvenser av ev. permanent ändrad tid för årsmöte (BK)
SFKN har ett eget kapital på ~70.000:- därtill kommer medlen ur dysfagiföreningens
forskningsfond på 117.000:- varav 100.000:- ska fördelas, enl bilaga till
årsmötesprotokoll 2011-12-01. GA rapporterar att det inte varit några sökande som
svarat på senaste utlysningen av 2 stipendier à 50.000:-. Beslut tas om ny utlysning
våren 2015. Blir det inga sökande 2015 ska år 2016 ämnesområdet breddas till
kostfrågor med anknytning till dysfagi.
BK får klartecken till bankbyte från Nordea till Länsförsäkringar Norrbotten.

4.

Hemsida
SFKNs hemsida. (GA)
Hemsidan får beröm av alla närvarande, GA åtar sig att göra smärre justeringar
(beskrivning av styrelsemedlem CS, punkten ”Aktuellt”).
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5.

Riksstämman 2014
"Kan mormor bli muskelbyggare? Hur öka muskelmassa och förbättra muskelfunktion
hos äldre?" "Kosttillägg för undernärda äldre”. Presentation och diskussion kring en
färsk SBU-rapport som publiceras hösten 2014. Med hänsyn till de ändrade
förutsättningarna för Riksstämman kommer SFKN inte heller i år att arrangera någon
session med fria föredrag under Riksstämman.
GA refererar innehållet och inbjudna föreläsare för ovannämnda symposier.

6.

Utbildningsfrågor
Specialistutbildning
KN-kursen arrangerades i april 2014, delvis av Fresenius-Kabi
GA meddelar att formella förutsättningar finns för certifiering i ämnet klinisk nutrition
via SFKN. ESPENS life-long-learning moduler (LLL) kan tjäna som modell, men mötet
ställer sig tveksamt till att använda LLL i sin nuvarande utformning. Förutom KNkursen som är industrinära finns endast en SK-kurs i pediatrik med nutritionsinnehåll.
Med tanke på dagens kostnadsreducerade ”utbildningsfientliga” klimat inom
landstingen/regionerna tveksamt om SFKN lyckas attrahera tillräckligt många sökande.
Inget beslut om aktiviteter i utbildningsfrågor i nuläge.

7.

Nordiska Nutritionsakademin 2014-16
Aktuellt (LE, TC)
LE berättar om upplägget för NNA = Nordiska nutritionsakademin som samlar
dietister/läkare/sköterskor från Norge, Sverige och Danmark till upprepade 48timmarsinternat under en 3-årsperiod. De 20 deltagarna delas i grupper om 5 med var
sin handledare och grupparbetet utmynnar i regel i abstractpresentationer på ESPENkongress. Finansiering via Nestlé och Baxter.

8.

Kalendarium
KVA -Vetenskapsakademins höstmöte i Stockholm om ”Nya nordiska
näringsrekommendationer” 14 11 25
Medicinska riksstämman, Stockholm 4-5 december
Nutritionsdagen 2015, troligen i vecka 19
TC berättar att Nutritionsdagen med all sannolikhet kommer att hållas i Umeå tisdagen
den 5:e maj 2015. SFKN välkommen att medarrangera sessionen med fria föredrag.
Programmet kommer att beslutas vid SWESPEN:s styrelsemöte 150303.

9.

Idédiskussion om SFKN
• Ska årsmötet fortsätta förläggas till Nutritionsdagen i maj, med gratis inträde,
eller avhållas under ev riksstämma 2016 med entréavgift? (LE)
Vi siktar på årsmöte under Nutritionsdagen, även om det skulle innebära att det
måste hållas under lunchrasten, som 2014.
• Vill SFKN medverka i arbetet med programmet för Nutritionsdagen? (LE)
SFKN medarrangerar fria föredrag. LE ska sondera abstractutlysning + senare
publikation i tidskriften Nordisk nutrition och GA kommer att kontakta
Läkartidningens redaktion för införande i LT:s kalendarium.
• Kan vi (i samarbete med SWESPEN) få ett vetenskapligt program
(poster/abstract-session) på nutritionsdagen? (BK)
Se föregående punkt.
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