Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Årsredovisning för år 2015

Verksamhetsberättelse för 2015
1. Styrelse
a. Styrelsens sammansättning
Under år verksamhetsåret (VÅ) 2015 (maj 2015-maj 2016) har styrelsen bestått av följande sju
ledamöter:
Lars Ellegård, Göteborg (ordförande) (LE)
Gunnar Akner, Örebro (vetenskaplig sekreterare + web master) (GA)
Benno Krachler, Kalix (kassör) (BK)
Christina Stene, Lund (facklig sekreterare) (CS)
Tommy Cederholm, Uppsala (TC)
Naomi Clyne, Lund (NM)
Gerd Faxén-Irving (GFI)
b. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under VÅ haft ett sammanträde på Läkaresällskapet i Stockholm 2015-10-30,
och ett telefonmöte 2016-02-23, samt i övrigt haft löpande kontakter i olika angelägenheter.
De justerade protokollen ligger som pdf-filer på hemsidan, länken ”Styrelse”.
2. Medlemmar
a. Medlemmar
I november 2015 hade föreningen 113 ordinarie medlemmar och 47 associerade medlemmar.
b. Medlemsavgift
Under 2015 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2014, 200 kr/år, lika för
medlemmar och associerade medlemmar.
Medlemskontakter
Sedan 2004 har föreningen efter beslut av flera årsmöten endast haft elektroniska utskick till
medlemmar och associerade medlemmar. Under året har styrelsen skickat sådana grupp-e-brev
vid ett flertal tillfällen.
3. Hemsida
SFKNs hemsida (www.sfkn.se) samlar aktuell information om vår förening och om ny
avhandlingar inom nutritionsområdet, med länkar till lärosäten, organisationer mm inom
nutritionsområdet.
4. Utbildning
a. Läkarnas specialistutbildning i klinisk nutrition
Den IPULS-granskade ”KN-kursen” har även under 2015 arrangerats av Fresenius Kabi AB.
(weblänk: http://www.fresenius-kabi.se/Utbildning/KN-kursen)
5. Riksstämman
SFKN deltog ej som förening på riksstämman 2015 på Stockholm Waterfront. Riksstämman 2016
är inställd. SFKN diskuterar ev. att anordna en aktivitet på Svenska Läkarsällskapet under hösten.
6. SWESPEN
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Svensk Förening för Klinisk Nutrition
LE har som ordförande 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.
Detta samarbete kommer att fördjupas, bl a genom ambitionen att utöka Nutritionsdagen till
Nutritionsdagarna 2017.
7. Nordiska Nutritionsakademin
TC och LE har under 2015 varit handledare i andra omgången av Nordiska Nutritionsakademin
(NNA). NNA är ett utbildningsprojekt med 5 internatmöten för att utveckla klinisk nutrition i
Norden. Första omgången avslutades i samband med ESPEN 2011 i Göteborg, med flera
posterbidrag från NNAs projektgrupper.
Programmet engagerar drygt 20 yngre nutritions- och forskningsintresserade läkare/
sjuksköterskor /dietister i Norden. Som handledare deltar flera medlemmar i SFKN och
SWESPEN och motsvarande organisationer i Norge och Danmark. Avslutningen sker i samband
med ESPEN 2016 i Köpenhamn.
Webadress: http://www.baxter.se/vardpersonal/utbildning/nordiska_nutritionsakademin.html.
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För SFKNs styrelse

Lars Ellegård
styrelseordförande
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