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Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) 
 

Årsredovisning för år 2011 
 

 
Årsredovisningen består av två delar: 
• Del 1 = Verksamhetsberättelse (3 sidor) 
• Del 2 = Ekonomisk redovisning (1 sida) 
 
 
Verksamhetsberättelse för 2011 

 
1. Styrelse 

a. Styrelsens sammansättning 
Under år 2011 har styrelsen bestått av följande sju ledamöter: 

Gunnar Akner, Örebro (ordförande) (GA)  
Ingvar Bosaeus, Göteborg (IB)   
Tommy Cederholm, Uppsala (TC)    
Lasse Ellegård, Göteborg (sekreterare) (LE)   
Benno Krachler, Kalix (kassör) (BK) 
Åke Nilsson, Lund (ÅN)   
Ylva Orrevall, Stockholm (YO)  

 
b. Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under året haft två sammanträden, dels ett sammanträde på Läkaresällskapet i 
Stockholm 110221, dels ett sammanträde per telefon 111005, 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 2011 hade föreningen 87 ordinarie medlemmar och 52 associerade medlemmar. 
Detta innebär att det totala medlemsantalet = 139.  

b. Medlemsavgift 
Under 2011 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2010, 100 (ett-hundra) kr/år, 
lika för medlemmar och associerade medlemmar. Antalet medlemmar som betalat 
medlemsavgift 2011 framgår av Ekonomisk rapport SFKN 2011 (se del 2 av 
årsredovisningen).  

c. Medlemskontakter 
Under året har styrelsen skickat grupp-e-brev till medlemmarna vid ett flertal tillfällen,  

 
3. Hemsida 

SFKNs hemsida (www.sfkn.se) har sedan starten 2007 fram till 29 november 2011 totalt haft  
5 407 besök, varav 1 263 besök under 2011. Webmaster har varit GA.  
GA har successivt lagt upp nya och den del gamla svenska doktorsavhandlingar inom 
nutritionsområdet på hemsidan. Totalt fanns 111129 = 186 avhandlingar, med klickbara abstract 
till de flesta.  
 

4. FoU inom klinisk nutrition 
Under året har Avdelningarna för klinisk nutrition i Göteborg (Ingvar Bosaeus) och Uppsala 
(Tommy Cederholm) skickat nya sammanfattningar av FoU-aktiviteterna inom deras respektive 
verksamheter. Rapporterna ligger på hemsidan, länken ”FoU klinisk nutrition”. Styrelsen har haft 
kontakter med de övriga fakulteterna, men inte fått in några uppdateringar.  
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5. Stadgar 
SFKNs gällande stadgar, §17 anger följande: "Valperioden är två år för alla styrelseposter. Alla 
utom ordföranden kan direkt omväljas; ordföranden kan dock direkt omväljas till annan 
styrelsepost resp. återväljas som ordförande efter två år".  
Styrelsen har diskuterat internt och med valberedningen att det kan finnas skäl för föreningen att 
möjliggöra val av styrelseordförande för längre tid än för två år i taget och föreslår därför årsmötet 
2011 en stadgeförändring.  
 

6. Utbildning 
a. Läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition 

Koordinatorfunktionen i klinisk nutrition vid landets sex universitet är tyvärr fortfarande 
oklar. Ingen fakultet har ännu antagit SFKN:s ”Nationellt bascurriculum i klinisk nutrition” 
för grundutbildningen av läkarstuderande.  
Inget nytt har skett under året efter styrelsens skriftliga framställan till det nationella 
dekanrådet vid landets medicinska fakulteter 2009.  
 

b. Läkarnas specialistutbildning i klinisk nutrition 
• 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 även under 2011 arrangerats av Fresenius Kabi 
AB. Nästa KN-kurs arrangeras i april 2012.   
(weblänk: http://www.fresenius-kabi.se/Utbildning/KN-kursen) 

• Regeringen beslöt att lägga ner Klinisk nutrition som medicinsk specialitet i Sverige från 
060701. Under 2011 har Socialstyrelsen inlett en ny översyn av specialitetssystemet.  
Styrelsen har arbetat aktivt för att Klinisk nutrition skall återupprättas som en medicinsk 
specialitet och föreslår ”tilläggsspecialitet”, analogt med t.ex. Akutsjukvård och 
Smärtlindring. GA och LE har skrivit ett brev till Socialstyrelsen och en artikel i 
Läkartidningen. GA har deltagit i en hearing på Socialstyrelsen. Socialstyrelsen planerar 
att besluta om ny specialitetsindelning under hösten 2012.  

 
7. Riksstämman 

SFKNs program under Riksstämman 2011 i Stockholm omfattar följande: 
• Högtidsföreläsning i klinisk nutrition: ”Den perfekta maten – finns den?”  

av professor Mai-Lis Hellenius.  
• Symposium: ”Det gäller att kunna svälja”. Moderator: Lita Tibbling Grahn. 
• Symposium: ”Bättre mat och näring i vård och omsorg. Socialstyrelsen vägleder för att 

förebygga och behandla undernäring”. Moderator: Torsten Mossberg.  
• Symposium: ”Är det svårt att laga och servera god mat på sjukhus?”.  

Moderator: Michael Lövtrup. Symposiet följs av ett diskussionsseminarium med inbjudna 
gäster från Hvidovre Sjukhus i Köpenhamn/Danmark.  

• Fria föredrag 7 st (2010=11, 2009=14, 2008=11, 2007=8, 2006=11, 2005=11, 2004=11; 
2003=7; 2002=9) 

• Årsmöte   
 
8. Remisser 

Styrelsen har under året besvarat två remisser:  
• GA och LE har skickat en skrivelse till Socialstyrelsen med kommentarer till den pågående 
översynen av medicinska specialiteter i Sverige (se ovan).  
• LE har besvarat en remiss från Socialstyrelsen angående ”Termlista - nutrition”. 
  

9. Organisationsnummer 
Styrelsen har ansökt om och erhållit ett formellt organisationsnummer från Skatteverket; se 
hemsidan.  
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10. Gåvofond 
Svenska Dysfagiförbundet (SDF) läggs ner 111210. Under året har den avgående styrelsen för 
SDF diskuterat med SFKNs styrelse om att SFKN skulle kunna överta SDF:s Gåvofond;  
c:a 200 000 kr. Parterna har i samråd utformat ett förslag till avtal för överlåtelse av Gåvofonden 
som skall användas till stipendier för forskning inom dysfagiområdet. Förslaget till avtal har 
skickats ut med kallelsen till årsmötet till alla medlemmar och associerade medlemmar via e-post. 
Frågan tas upp till beslut på SFKNs årsmöte 2011.  

  
11. Nutritionsdag 2011 

SFKN har under året deltagit som medarrangör vid ”Nutritionsdag 2011” 110519 på temat  
”På väg mot en säk(e)r(are) nutritionsvård? på Universitetssjukhuset i Örebro i samarbete med 
SWESPEN, Dietisternas Riksförbund  och sjuksköterskornas nutritionsnätverk. 
Samarrangemanget gav SFKN en intäkt på 8 691 kr.  

 
12. SWESPEN 

GA har som ordförande i SFKN även 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. SWESPEN har haft flera 
styrelsesammanträden under året och en stor del av mötena har ägnats åt planeringen av ESPEN-
kongressen som genomfördes framgångsrikt i Göteborg 3-6 september 2011.  

 
13. Ny skrift från Socialstyrelsen 

GA, IB och TC har under året varit medlemmar i en arbetsgrupp tillsatt av Socialstyrelsen för att 
skriva en vägledning för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Skriften har rubriken: 
”Näring för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring” 
och publicerades 110901.   

 
14. Ny skrift från Livsmedelsverket 

TC har under året varit medlem i en arbetsgrupp tillsatt av Livsmedelsverket för att skriva en ny 
upplaga av boken ”Råd om bra mat inom äldreomsorgen”. Skriften publicerades i mars 2011 och 
råden uppdelades på fyra delar för fyra olika målgrupper:  
• Kommunen - kommunledning, måltidsansvariga, upphandlare 
• Bistånd, enhetschef-biståndshandläggare, verksamhets-/enhets-chefer, sjuksköterskor m.fl.  
• Meny och mat – kost- och kökschefer, kokerskor/kockar med flera 
• Omsorgspersonal – undersköterskor, vårdbiträden med flera 
 

15. Nya Nordiska näringsrekommendationer 
Nordiska rådet inledde 2010 arbetet med 5:e upplagan av Nordiska näringsrekommendationer. 
TC har uppdrag som expert och GA som reviewer för delområdet ”Elderly”. Arbetet beräknas 
vara klart under 2012.  
Webadress: http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR 

 
16. Nordiska Nutritionsakademin 

IB har under 2011 tillsammans med professor Jörgen Larsson vid Karolinska Institutet och 
företagen Baxter Medical AB och Nestlé Health Care Nutrition utvecklat och lett den Nordiska 
Nutritionsakademin (NNA). NNA är ett utbildningsprojekt för att utveckla klinisk nutrition i 
Sverige. TC och LE är två av nio handledare inom Nutritionsakademin.  
Webadress: http://www.baxter.se/vardpersonal/utbildning/nordiska_nutritionsakademin.html 

 
 

Stockholm 111130 
För SFKNs styrelse 
 
Gunnar Akner    
styrelseordförande   




