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Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) 
 

Årsredovisning för år 2007 
 

 
Årsredovisningen består av två delar: 
• Verksamhetsberättelse (3 sidor) 
• Ekonomisk redovisning (1 sida) 
 
 
Verksamhetsberättelse för 2007 

 
1. Styrelse 

a. Styrelsens sammansättning 
Under år 2007 har styrelsen bestått av följande sju personer: 

Gunnar Akner, Stockholm (ordförande) (GA)   
Nils-Georg Asp, Lund (NGA)    
Ingvar Bosaeus, Göteborg (IB)    
Tommy Cederholm, Uppsala (TC)     
Lasse Ellegård, Göteborg (sekreterare)) (LE)    
Elisabet Forsum, Linköping (kassör) (EF) 
Åke Nilsson, Lund (ÅN)    

 
b. Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under året haft ett sammanträde i Stockholm 070227 och ett sammanträde per 
telefon 071008, samt i övrigt haft löpande kontakter i olika angelägenheter.   

 
2. Medlemmar 

a. Medlemsregister 
I november 2007 hade föreningen 64 ordinarie medlemmar och 65 associerade 
medlemmar. EF och GA har i samarbete med Läkarförbundet sökt utreda exakt vilka 
personer som betalt medlemsavgiften; detta redovisas närmare på årsmötet 2007.  
Under året har styrelsen efter beslut av årsmötet 2006 erbjudit alla associerade 
medlemmar som disputerat för doktorsgrad att anmäla att de önskar erhålla ordinarie 
medlemskap i SFKN. På detta sätt har fördelningen mellan medlemmar/associerade 
medlemmar förskjutits från 55/82 till 64/65 mellan åren 2006 till 2007.  

b. Medlemsavgift 
Under 2007 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2006, 100 (ett-hundra) kr, 
lika för medlemmar och associerade medlemmar.  

c. Medlemskontakter 
Sedan 2004 har föreningen efter beslut av flera årsmöten endast haft elektroniska utskick 
till medlemmar och associerade medlemmar. Under året har styrelsen skickat e-brev i juni, 
oktober och november.   

 
3. Ekonomi 

a. Vg se kassörens ekonomiska rapport (årsredovisningens del B).  
b. GA har i samarbete med Svensk Förening för Näringslära (SFN) slutfört överföringen 

av Gunnar Levinfonden till SFKN. Trots att båda föreningarnas årsmöten hade 
beslutat om denna överföring för flera år sedan hade den ej blivit genomförd, utan 
fonden har legat kvar hos SFN. I september 2007 överfördes den formellt till SFKN 
via Nordea. Enligt kassörens bokslut uppgår den i november 2007 till c:a 30.000 kr. 
Årsmötet 2006 beslutade att lägga ner fonden med tillhörande Gunnar Levin 
högtidsföreläsning och från och med 2007 istället arrangera ”Högtidsföreläsning i 
klinisk nutrition”.  
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4. Hemsida 
GA har under året på styrelsens uppdrag lagt upp en hemsida för SFKN på webadressen 
www.sfkn.se. Här har bl.a. lagts upp följande material:  

- Välkomstsida med historik över SFKN 
- ”Aktuellt” med debattartiklar och annan aktuell information 
- SFKNs stadgar 
- Beskrivning av SFKNs arbete 
- Alla tillgängliga tidigare verksamhetsberättelser och protokoll från årsmöten   
- Uppgifter om vad som gäller för medlemskap resp. associerat medlemskap i SFKN 
- Redovisning av alla tidigare symposier, sektionssymposier och Gunnar Levinföreläsningar 

under Riksstämman samt möten i samarrangemang med Vetenskapsakademins 
nationalkommitté för nutrition och livsmedelskunskap samt Swedish Nutrition Foundation 
(SNF).  

- Styrelsens ledamöter med fotografier och adressuppgifter, uppgifter om alla tidigare 
ordföranden i SFKN samt protokoll från styrelsesammanträden från oktober 2006.  

- Alla påvisade doktorsavhandlingar inom området ”klinisk nutrition”, flertalet med 
abstract, har sorterats under de fyra huvudrubrikerna i Nationellt bascurriculum i klinisk 
nutrition, dvs 1) Basal fysiologi och patofysiologi, 2) Diagnostik, 3) Behandling och  
4) Prevention. I november 2007 fanns totalt 120 avhandlingar upplagda motsvarande  
30-årsperioden 1977 – 2007.   

- Information om olika organisationer i Sverige och internationellt med anknytning till 
klinisk nutrition med klicklänk till respektive organisations hemsida.  

- Utredningar med relation till ämnesområdet klinisk nutrition samt rekommendationer 
angående litteratur.  

Hemsidan har under året haft över 1200 besök. 
 

5. Publikationer 
GA har under året skrivit tre artiklar inom området klinisk nutrition, publicerade i Läkartidningen 
och Dagens Medicin. Artiklarna har lagts upp som pdf-filer på SFKNs hemsida.  

 
6. Besök på universitetsorter 

GA har under året besökt tre av universitetsorterna, Umeå, Göteborg och Uppsala, för att ta del av 
vilken forskning som pågår lokalt samt hur man ser på ämnesområdet ”klinisk nutrition” och hur 
det kan utvecklas. Han har i samråd med professor Göran Hallmans skrivit en rapport från mötet i 
Umeå och skickat ut den till SFKNs medlemmar. En liknande rapport planeras även för mötena i 
Göteborg och Uppsala.  
Under 2008 planeras motsvarande besök i Linköping, Lund och Stockholm.  

 
7. Utbildning 

a. Läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition 
Koordinatorfunktionen vid landets sex universitet har tyvärr blivit mer oklar under de senaste 
åren. Ingen fakultet har ännu antagit Nationellt bascurriculum i klinisk nutrition för 
undervisningen av läkarstuderande.  
  

b. Läkarnas specialistutbildning i klinisk nutrition 
• Regeringen beslöt att lägga ner Klinisk nutrition som medicinsk specialitet i Sverige från 

060701.  
• Utbildningsboken i Klinisk nutrition färdigställdes hösten 1999 och ligger på SFKNs 

hemsida. Ingen ST-utbildning i klinisk nutrition har påbörjats i landet sedan många år. 
Den IPULS-granskade ”KN-kursen” har arrangerats av Fresenius Kabi även under 2007.  
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Rikssfiidda!
SFI(NS program under Riksstiimman 2007 i Stockholm omfattar fbljande:
. Fria ft tredrag 8 st (2006 1l st,2005 l1st, er 2004 l l  st;2003 ?st;20029s0
. Hitgtidsitretnsning i klinisk nutrition: "Sjr,t/omsrelaterad underntuihg. Vad dr problemet?

Vad gdr vi? av professor lngvar Bosaeus, Goteborg
. Sektionssymposium: "Proteinbehor och proteinomsdttning i h.tlso och sjukdom".

Moderator: Ake Nilsson.
. Symposium: 'ri; tr rten en grundbult fid behandling av diabetes mellitus typ 2? H r ser i sd

fall grundbulten ut? " Moderator: Gunnar Akne.
. Arsmtite

9. Redisser
Inga remisser har besva$ts under eret.

10. Kv.litetsitrdikatorer
A,r 2006 bildades en nordisk samarbetsgrupp med representanter f6r de olika
nutritionsfitreningama i Sverige, Norge och Danma* i syfte att utarbeta gemensamma nordiska
kvalitetsindikatorer fdr nutritionsbehandling. Flera mdten har avhallits under aret och ett lbrslag
till "skandinaviskt nutritionsregistef' har tagits fiam. Arbetet finansieras av Fresenius.

11. Samallsngemang
SFKN har under eret deltagit som medanangdr vid
. M6tet"Nutritionsdag 200l' pa Huddinge sjukhus i maj 2007 i sama$ete med SWESPEN
. M6tet"Mat, motion och benhdka" p|l<n9liga Vetenskapsakademin i Stocklolm 071017 i

samarbete med Vetenskapsakademins nationalkommittE fijr nutrition och livsmedelskunskap
och Swedish Nutrition Foundation (SNF).
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Ekonomisk rapport SFKN, november 3, 2007  
(alla uppgifter i svenska kronor) 
 
Nordea 
 
Kapitalkonto 41761822272 
Saldo (ingående)          405,25 
Ränta 2006                                    2,83 
Saldo (utgående)                               408,08
            
Europafond 326932 82373 
Saldo 051231     25 489,31 
Saldo 070101     27 907,32 
Överföring till 962806-6 (070907)    29 960,88 
       
SALUS ANSVAR 
Accesskonto 9230-1001571 
Saldo (ingående)     19 887,82 
Ränta 2006        + 323,79 
Till Eplusgiro                         -  7 000,00 
Saldo (utgående)     13 211,61 
 
Eplusgiro 962806-6 
Saldo 061110       7 063,30 
Saldo 071102     35 066,18 
Förändring under perioden                       + 28 002,88 
 
- Utgifter 
Avgift till postgirot, 400:- + 3 x 3:-         409,00 
Utlägg, G Akner (upplägg av internetdomän)        575,00 
Förtäring på styrelsemöte        1 450,00 
Resor till styrelsemöte, Boseus/Ellegård       1 706,00                   
           ”                        , E Forsum          766,00 
Resa till Umeå (G Akner)        1 217,00 
Just Nu (IT kostnader)        1 164,00 
     ”             ”         1 740,00 
ABA (material)            245,00 
Utlägg, G Akner (kontorsvaror)           386,00 
Summa utgifter                              9 658,00
        
- Inkomster 
Medlemsavgifter, 7 x 100:-          700,00 
Från Europafond 326932 82373 (Gunnar Levin)                         29 960,88 
Från accesskonto 9230-1001571       7 000,00 
Summa inkomster                           37 660,88
       
- Balans under perioden 06110 – 071102                      + 28 002,88 
 
Kvitton och verifikationer bifogas 
 




