Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

Årsredovisning för år 2014-2015

Årsredovisningen består av två delar:
• Verksamhetsberättelse (2 sidor)
• Ekonomisk redovisning (1 sida)
Verksamhetsberättelse för 2014-2015
1. Styrelse
a. Styrelsens sammansättning
Under år verksamhetsåret (VÅ) 2014-15 (maj 2014-maj 2015) 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, Helsingborg (facklig sekreterare) (CS)
Tommy Cederholm, Uppsala (TC)
Naomi Clyne, Lund (NM)
Maggie Page-Rodebjer, Stockholm (MPR)
b. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett sammanträde på Läkaresällskapet i Stockholm
2014-10-14, samt ett telefonmöte 2015-03-02 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 januari 2015 hade föreningen 104 ordinarie medlemmar och 46 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.
Under våren 2015 utskickades en webbaseradenkät till medlemmarna om bl a utbildning i
klinisk nutrition och om SBU-rapporten om ”Kosttillskott till undernärda äldre”.
3. Hemsida
SFKNs hemsida (www.sfkn.se) har sedan starten 2007 haft > 5600 besök.
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4. Utbildning
Läkarnas specialistutbildning i klinisk nutrition
Den LIPUS-granskade ”KN-kursen” har även under 2014 arrangerats av Fresenius Kabi AB.
(weblänk: http://www.fresenius-kabi.se/Utbildning/KN-kursen)
5. Riksstämman
Under Riksstämman i Stockholm 2014 arrangerade SFKN två symposier, ”Kan mormor bli
muskelbyggare?” och ”Kosttillägg för undernärda äldre”.
6. SWESPEN
LE har som representant för SFKN deltagit som styrelseledamot i SWESPEN, den svenska
lokalföreningen av ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, tidigare
European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, där SFKN medverkat i programplanering
och deltagande i 2015års nutritionsdag, med bl a presentation och moderering av vetenskapliga
abstract.
7. Nordiska Nutritionsakademin
TC och LE har under 2014 åter gått in som 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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