REFERAT
Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE).
Firenze 14.9. 2008 kl. 12.00-13.30
Tilstede: Johanne Alhaug, Anne Berit Guttormsen, Øivind Irtun, Morten Mowé, Lene
Thoresen
Forfall: Beint Bentsen, Kristin Skaarud,

Sak 1. Årsmøtet 2009
Sted er GSKs lokaler som tidligere og datoen er torsdag 15.januar.
Det faglige innholdet ble drøftet og det var enighet om å ikke ha innlegg som ble alt for spisse
i forhold til målgruppen. Hovedtemaet blir muskulatur og tarm. Forhold rundt tarm –
inflammasjon – ernæring er aktuelt. Arnold Berstad fra Haukeland er aktuell foreleser og
Per Brandzæg, Knut Lundin andre aktuelle navn. Øivind kontakter først Berstad og
Brandzæg. Morten tar kontakt med Tommy Cederholm som spørres om han kan holde et
innlegg om muskulatur-protein-sarkopeni.
Programmet må være ferdig til den 15.oktober.
I tillegg setter vi av tid til
* Nasjonale retningslinjer, Guro Smedshaug. Vi ber Helsedirektoratet oversette
retningslinjene til engelsk.
* Nutrition Day, 29.januar 2009. Ber Jennie Hernæs, Haukeland om å snakke om den
praktiske gjennomføringen.
* Presentere fokusartikkelen fra den Skandinaviske spørreundersøkelsen, Lene
* Innslag fra en kef om hva 1,5-2 g protein/kg betyr i praksis (mat og drikke). Johanne finner
noen (eller seg selv?).
* Sykepleierinnslag? Lene kontakter Kristin Skaarud om dette.
Frist for tilbakemelding til Lene er mandag 29.9 og der er lov å melde fra tidligere.
Lene sender ut programmet til medlemmene så snart det er ferdig og senest 15.oktober.
Alle utsendelser med e-post må gjøres som blindkopi slik at ikke adressene kan komme på
avveie og misbrukes.
Markedsføring av årsmøtet. Johanne ansvar for keff, legene for sine respektive.
Sak 2. Nutrition Day 2009
Dagen må annonseres til medlemmene med e-post. Lene
Skjemaene for sykehjem må oversettes. Øivind/Lene.
Etableres kontaktpersoner for regionene
Nord – Hugo Nilsen (sagt ja)
Midt – Lene
Vest – Jennie Hærnes (sagt ja)
Sør-Øst – Johanne
Vi må være tidlig ute med søknad til datatilsyn og etisk komité. Anne Berit/Øivind.
Sak 3. Norske LLL-kurs
ESPEN arrangerer kurs i Nice 18.januar med hensikt å autorisere lærere for å holde LLL-kurs
nasjonalt. Besluttes å melde på Øivind, Anne Berit og Morten.
Sak 4. Abstractpris ESPEN
Er budsjettert med kr 15000,- til fordeling til de som har fått antatt abstract på årets
konferanse. Styret legger ut informasjon på nettsiden og oppfordrer de som har antatt abstract

til å søke innen 1.november. Dette blir fast praksis heretter. I år sender vi ut informasjon til
medlemmene om ordningen. Lene
Sak 5. Valg av styre
Alle står på valg i 2009. Valgkomiteen må varsles og det bør tilstrebes at ikke hele styret
skiftes ut. Diskuteres om kassererfunksjonen kan overtas av en annen person slik at Anne
Berit kan fungere som nestleder. Leder er spesielt på valg, resten av styret konstituerer seg
selv. Valgkomitéen består av Knut Lundin, Lisa Ha og Elisabeth Thorsell

Nytt møte: telefonmøte: tirsdag 14.oktober 2008 kl. 14:00-15.30.

Trondheim 17.9.08
Lene Thoresen.

