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Ledare 
Ordföranden har ordet 
 
 

I skrivande stund befinner jag mig på vackra Masesgården, ett genuint 

hälsohem beläget tio minuter utanför Leksand. En plats för eftertanke 

och möjlighet att ladda batterierna. Här serveras vegetarisk mat i 

toppklass, träningklasser och ett stort utbud av olika kurser. 

 
Energin som jag samlar ihop här kommer jag att behöva under våren när 

vi i DRF - Stockholm har planerat många roliga aktiviteter. Varför inte 

följa med på en matresa till Indien, delta på en spännande föreläsning 

med AXA, mingla med Stockholms Nutritionistförening och sedan 

avrunda våren med en vinprovning? 

 
Jag ser ljust på det kommande DRF-året och vi börjar med en 

presentation av oss i den nya styrelsen. 

 
Varma hälsningar 
Sofia Knaz 
Ordförande DRF Stockholm

http://www.drf.nu/
http://www.drf.nu/
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 Presentation 
Styrelsen 2014 

 

Ordförande 
 
 

om dietist inom 

d sjukvård i hemmet 

med palliativa patienter 

arn med 

hetssyndrom. Som 

erad dietist utvecklade 

inskningsprogram för 

föreläste om kost, höll 

ngskurser, 

ydde hälsoresor till 

ård och primärvård i 

n precis så som jag vill 

ha det. Min lediga tid spenderar jag helst på resande fot. 

Älskar att upptäcka nya platser med god mat, mycket 

dans och härliga golfrundor. Hemma på Södermalm är 

jag allt som oftast på jakt efter det senaste i matväg, om 

inte experimenterar jag gärna i köket. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kassör 

Ida Berge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag tog min dietistexamen vid Umeå 

Universitet 2011. Har sedan dess bott i 

Stockholm och arbetat kliniskt som 

dietist. På min fritid är jag gärna ute i 

naturen och helst på skidor. Jag började i 

DRF Stockholm som kassör 2013.

 

Vice ordförande 

Elin Börjvall 
Jag läste till dietist i Uppsala och 

blev klar i januari 2008. Idag driver 

jag eget företag (TräningsDietisten) 

som dietistkonsult och personlig 

tränare. Två ämnen som jag särskilt 

brinner för är idrottsnutrition och 

hälsa/friskvård. När jag är ledig så 

tycker jag mycket om att träna, resa 

och att umgås med vänner och med 

min hund. Mat är självklart ett stort 

intresse också! 

Redaktör medlemsblad 

Karolina Byström 
Jag läste till dietist i Umeå och tog 

examen i januari 2013. Efter det 

flyttande jag till Stockholm, där jag 

har arbetat inom slutenvård på S:t 

Görans sjukhus och inom geriatrik 

på Dalens sjukhus. På min fritid 

lagar jag gärna god mat, tränar, går 

på konserter, loppisar eller museum 

tillsammans med goda vänner. Är ny 

i DRF Stockholms styrelse sedan 

2014.
 

Sekreterare 

Lena Johansson 
 

En önskan om att bli dietist gjorde att 

jag efter att ha tagit 

kostekonomexamen  vid Uppsala 

universitet, pluggade vidare till dietist 

i Göteborg, där jag examinerades 

under våren 2010. Mitt första jobb var 

på Katrineholms kommun som dietist 

och kostekonom. Sommaren 2012 

flyttade jag till Stockholm och fick möjlighet att testa 

slutenvård, ASIH och primärvård. Sedan hösten 2013 är jag 

 

Webredaktör 

Maria Wirén 

 
 
 
 

 
Jag tog min dietistexamen från 

Uppsala universitet sommaren 
2010. Sedan dess har jag haft 
förmånen att prova på flera olika 

arbetsplatser inom både privat och 

offentlig sjukvård. Sedan september 

2012 arbetar jag på Unilever med 

mat- och hälsokommunikation, 

främst till hälso- och 

sjukvårdspersonal. I DRF 

Stockholm ansvarar jag för vår

på Jakobsbergsgeriatriken,  där jag stortrivs med mina äldre 

patienter. Är ny medlem i styrelsen sedan 2014. Mitt 

matintresse är stort och när jag inte tänker på mat så 

tillbringas en del tid på gymmet samt med min symaskin. 

hemsida, facebooksida och mail sedan början av 2013. På 
min fritid spelar jag gärna tennis och kopplar av med 

vänner, böcker och film.
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DRF Stockholms 
årsmöte 2014 
Föreläsning och 
provsmakning av Ben 
& Jerrys 
Av Maria Wirén 

 

Till årets årsmöte hade vi bjudit in Ben & Jerrys 

som föreläsare. Vi samlades på Unilevers 

huvudkontor, fikade och minglade lite och fick 

sedan först höra om glassens historia och sedan om 

hur två kompisar från Vermont blandade ihop ett 

riktigt framgångsrikt glassrecept som sedan fick 

bära deras namn. Kvällens höjdpunkt var 

provsmakningen där vi fick frossa i många olika 

B&J-smaker, bland annat årets nyheter. 
 

 

Efter föreläsningen var det årsmöte.  Vi redogjorde 

för de aktiviteter vi gjort under 2013 och planerna 

för det kommande året. Vi välkomnade två nya 

medlemmar i styrelsen, Lena Johansson och 

Karolina Byström. Samtidigt tackade vi av vår 

ordförande Veronica Eriksson och redaktören för 

medlemsbladet Karolina Kobetski. Än en gång 
tack för era insatser i styrelsen! Den nya styrelsen 
kan ni läsa mer om i detta medlemsblad. 

Referat 
Levnadsvanedagen 
2014 
Av Maria Wirén 
 

För tredje året i rad anordnade Svenska 

Läkaresällskapet den 4 februari en hel dags 

fortbildning och workshops om våra levnadsvanor 

och arbetet med dessa inom sjuk- och friskvård. 

200 deltagare från olika yrkesgrupper inom vården 

deltog och fick lyssna till experter inom bland 

annat kost, samtalsmetodik och fysisk aktivitet. Vi 

fick också se exempel från kliniker där man börjat 

arbeta mer konkret med levnadsvanor utifrån ett 

helhetsperspektiv. Tyvärr visar de flesta exempel 

på att dietister fortfarande blir involverade i liten 

grad och att samtal om kost oftast sköts av 

sjuksköterskor. Samtliga av DRF’s representanter 

från referensgruppen för levnadsvanor fanns på 

plats under hela dagen. 

 
Du kan läsa mer om levnadsvanedagen och se alla 

presentationer och också webbTV-inspelning från 

dagen på 

http://www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/Seminariu 

mKonferenser/Levnadsvanedagen-4-februari- 

 

Leg. dietist Ingrid Larsson delar med sig av den senaste 

forskningen kring hälsofrämjande

http://www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/Seminariu
http://www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/Seminariu
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Nyheter 
PEN 
Av: Lena Johansson 

På senhösten kom det ett mail från dietist Ylva 

Orrevall på KS angående att SLL hade köpt in 

databasen PEN: Practice-based Evidence in 

Nutrition. Under Nutriciadagen den 20 februari 

presenterades PEN närmare. 

 
Vad är då PEN? PEN är en databas där man på 

ett enkelt och smidigt sätt kan komma åt 

information om hur man t ex ska utforma 

nutritionsbehandling för en viss diagnos. Det är 

evidensbaserade kostråd och databasen 

uppdateras kontinuerligt. PEN initierades av 

dietistorganisationen i Kanada och nu 

inkluderas även Nya Zeeland, Australien och 

Storbritannien. 

För att få tillgång till databasen krävs det att man 

sitter vid en dator som är kopplad till SLL. Det 

finns även  möjlighet att testa PEN gratis i 15 

dagar för er som arbetar inom andra 

verksamheter. Man kan gå in och ”gilla” PENs 

facebooksida och på så vis få korta 

uppdateringar. 

 
Du når PEN  på www.pennutrition.com/site/sll 
eller via SLLs bibliotek http://sllbibliotek.org. 
Det bästa sättet att lära känna PEN är att ta sig tid 
och surfa runt i databasen vilket jag 
rekommenderar att man gör.

 

Föreläsning 
Det krävs mer än 
bara träning 
DRF Stockholms medlemar välkommans att 

delta i en föreläsning om idrottsnutrition som 

anordnas av SNF öst (Svenska Föreningen 

För Näringslära. 
 

 

Hur laddar jag inför ett lopp? Kan havre 

sänka ett förhöjt kolesterolvärde? Kan jag 

träna utan kolhydrater? Ska vuxna dricka 

mjölk? Är nötter bra efter träning? Detta och 

lite till kommer Jennie Johansson, leg 

dietist på AXA Sports Club (Lantmännen), 

att ge sitt svar på under föreläsningen. 
 
 

När: 23 april 

Matresan 

Indien 
Den här gången går matresan till det 

fantastiska matlandet Indien. 
 

 

När: 8 maj 

 

Sommaravslutning 

Vinprovning 
Vinexperten Carl Ahlinder håller en 

vinprovning för DRFs medlemmar. 
 

 

När: 12 juni

 

 
 

Mer information om vårens aktiviteter kommer inom kort!

http://www.pennutrition.com/site/sll
http://www.pennutrition.com/site/sll
http://sllbibliotek.org/
http://sllbibliotek.org/
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Stafetten 
Karolina Byström 
Av Karolina Byström 

 

STYRELSEN 2014 
 
ORDFÖRANDE 

Sofia Knâz 

Sofia.knaz@gmail.com  

Hej! Jag pluggade i Umeå och blev 
klar dietist i januari 2013. Nu har 
jag bott i Stockholm i knappt ett år 
och har under den tiden jobbat 
inom geriatrik på Dalens sjukhus 
och inom akutsjukvård på St 
Görans sjukhus. Jag har även 
sysslat med en del projekt vid 
sidan om, har till exempel varit 
delaktig i en glutenfri brödbok 
samt komponerat recept för 
tidningar. Jag har även hunnit läsa 
fristående kurser i 
folkhälsovetenskap, 
hälsofrämjande arbete och 
hälsopsykologi där jag fått 
kunskaper som jag har stor nytta 
av i mitt jobb. 

 
När jag inte jobbar så hänger jag på loppisar och konserter, är ute springer, 
spelar beach volleyboll eller bjuder mina vänner på middag. 

 
I vår ser jag fram emot alla DRF Stockholms trevliga aktiviteter samt att åka 

till Istanbul och upptäcka den turkiska matkulturen. 

 
Jag skickar pinnen vidare till Lena Johansson! 

 
 
 
 
 

Kalendarium 
Våren 2014 

 

23/4 Föreläsning om idrottsnutrition 
8/5 Matresan Indien 
12/6 Vinprovning med Carl Ahlinder 
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