Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Årsredovisning för perioden 191001-200930
Styrelsens årsredovisning för 2019-20 års förvaltning består av två delar:
Förvaltningsberättelse (2 sidor)
B k
(1 ida)
Förvaltningsberättelse för 2019-2020
1. Styrelse
a. Styrelsens sammansättning
Under verksamhetsåret 2019 (191001-200930) 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)
Doris Rapp Kesek (DRK)
Christina Stene, Helsingborg/Ängelholm (facklig sekreterare) (CS)
Ola Wallengren (OW)
b. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett telefonsammanträde 200330 samt i övrigt haft
löpande kontakter i olika angelägenheter. Det justerade protokollet ligger på föreningens
hemsida, www.sfkn.se, , ke S e e .
2. Medlemmar
a. Medlemmar
I september 2020 hade föreningen 89 medlemmar och 41 associerade medlemmar, totalt
130 personer.
b. Medlemsavgift
Under 2019 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2018, 200 kr/år, lika för
medlemmar och associerade medlemmar.
c. Medlemskontakter
Under året har styrelsen skickat grupp-e-brev till alla medlemmar och associerade medlemmar
vid flera tillfällen.
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. SWESPEN
LE har representerat SFKN i styrelsen för SWESPEN, den svenska lokalföreningen av ESPEN,
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (tidigare European Society for Parenteral
and Enteral Nutrition).
5. Federation of European Nutrition Societies (FENS)
SFKN är sedan 2018 formellt Sveriges representant i FENS. Hemsida: https://fensnutrition.org.
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6. Certifiering
Styrelsen samarbetar 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). Under
2019-20 har styrelsen tagit fram en modifierad version av SFKNs Utbildningsbok för
specialistutbildning i Klinisk Nutrition som lades fram 1999. Diskussion med Läkaresällskapets
Delegationen för utbildning pågår.
7. Relation SFKN – Läkaresällskapet
Styrelsen har under året ansökt om att SFKN antas som medlemsförening i Läkaresällskapet, i
stället för som nu sektion . Skillnaden mot tidigare är att SFKN härigenom betalar en
schablonavgift om 140 kr per läkare i föreningen. För pensionerade läkare och för läkare som även
är medlemmar i andra medlemsföreningar reduceras schablonavgiften till 70 kr. Medlemmar med
annan yrkesbakgrund ingår inte i beräkningsunderlaget.
Enligt styrelsens kostnadskalkyl kommer SFKNs kostnad för detta att uppgå till max 4 000 kr/år,
troligen lägre. Läkare som är medlemmar i SFKN slipper därigenom att betala enskilda
medlemsavgifter till Läkaresällskapet = 700 kr för yrkesaktiv och 350 kr för pensionärer.
I samband med övergången till medlemsförening krävs att SFKNs stadgar uppdateras och
harmonieras med Läkaresällskapets stadgar. Detta arbete pågår och styrelsen planerar ett extra
medlemsmöte i början av 2021 för att besluta om nya stadgar.
8. Remiss-svar
Under 2020 har styrelsen besvarat följande remiss:
Livsmedelsverket angående deras skrift Bra måltider på sjukhus . Remissen och SFKNs svar
ligger på föreningens hemsida, länken Remiss-svar .
9. Utbildning
Avhandlingar: På SFKNs hemsida låg i september 2020 250 svenska doktorsavhandlingar
inom nutritionsområdet, sorterade på fyra rubriker.
Grundutbildning: Styrelsen har under verksamhetsåret genom CS skickat en enkät till alla
medicinska fakulteter i Sverige angående läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition.
Sammanställning pågår, målsättningen är att publicera resultatet.
KN-kursen: Den Lipus-g dk da KN-k e som sedan länge arrangerats av Fresenius
Kabi AB som en internatkurs under 3 dagar kommer att ges på nytt under 2021 (weblänk:
https://www.fresenius-kabi.com/se/kurser/kn-kursen). Styrelsen arbetar med att få fram en
sammanställning av KN-kursens tillkomst och utveckling för att lägga upp på hemsidan.
Nordiska nutritionsakademin (NNA): Styrelsen arbetar med att få fram en sammanställning
av NNAs tillkomst och verksamhet för att lägga upp på hemsidan.
10. Nutritionsdag 2019
SFKN medarrangerade Nutritionsdag 2019 i Malmö 191022 i samarbete med SWESPEN,
Nutritionsnätverket för sjuksköterskor och Dietisternas Riksförbund. Programmet ligger på
hemsidan, länken Kalendarium .
Stockholm 191027
För SFKNs styrelse
Gunnar Akner
ordförande
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