Referat fra digitalt årsmøte i Norsk Selskap for Klinisk Ernæring 20.01.2022
Sak 1
Valg av dirigent og referent
Svein Oskar Frigstad velges som dirigent og Åse Karine Ruud som referent av årsmøtet med
9 stemmer, 100%.
Sak 2
Konstituering, godkjenning og innkalling
Årsmøtet konstitueres. Innkalling og saksliste legges frem og godkjennes. Det er til sammen
12 deltakere i årsmøtet.
Sak 3
Styrets årsrapport 2021 (ved leder Svein Oskar Frigstad)
Årsberetning 2021 som er godkjent av styret, legges frem og godkjennes av årsmøtet med 9
stemmer, 100%. Kommentar på regnskap: Inntekter og utgifter i forbindelse med konferanse
og LLL-kurs spesifiseres.
Sak 4
Regnskap og budsjett (ved kasserer Maren Chutko Bakke)
Regnskap og budsjett presenteres av kasserer og godkjennes hver for seg av årsmøtet med
henholdsvis 10 og 12 stemmer, 100%. Godkjenning forutsetter at en økning på 200 kr i
medlemsavgift inkluderes i budsjettet.
Sak 5
Høringer og retningslinjer (ved leder Svein Oskar Frigstad)
Styreleder orienterer. Det er gitt innspill til høring av blå resept. Deltaker Nina Brechan
kommenterer at kliniske ernæringsfysiologer har fått tilgang til vedtaksspørring. Det ligger
også inne et forslag i helse- og omsorgsdepartementet om lovendring slik at kliniske
ernæringsfysiologer kan få forskrivningsrett.
Styreleder informerer videre at det ikke ble sendt egen høring om
«Underernæringsretningslinjen» fra NSKE, men at flere sykehus sendte innspill, deriblant
Sørlandet sykehus, noe styremedlem Åse Karine Ruud delte med styret.
Sak 6
Informasjon om ESPEN (ved Øivind Irtun), LLL-kurs (ved Åse Karine Ruud) og Nutrition Day
(ved leder Svein Oskar Frigstad)
Norge har vært medlem i ESPEN fra 2006. ESPEN lager stadig nye retningslinjer som er fine
å bruke i klinisk arbeid. Neste ESPEN-konferanse planlegges gjennomført fysisk i Wien i
begynnelsen av september.
LLL-kurs er planlagt gjennomført 12. mai 2022 i Oslo. Tema er «Nutrition in Older Adults».
Kurset arrangeres med støtte fra Fresenius Kabi. Medlemmer oppfordres til å melde seg på
og invitere nye til å delta.
Klinisk ernæringsfysiolog Hugo Nilssen som nå har gått av med pensjon har i mange år hatt
ansvar for gjennomføring av «Nutrition Day» i Norge. Han har skrevet en oppsummering av
hva «Nutrition Day» innebærer. Styret takker Hugo Nilssen for arbeidet og jobber for å finne
en arvtaker.
Sak 7
Forslag til endring av vedtekter § 6.1 om styrets sammensetning.

Selskapet har et styre på 7 medlemmer. Styret velges for 2 år av gangen. Leder velges
særskilt av årsmøtet. Av de 7 i styret skal det være fire leger som skal representere ulike
relevante spesialister. Både sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog skal være representert i
styret. I dag fungerer styret med 7 faste medlemmer og 1 vararepresentant. Styret foreslår
endring i vedtekt til 8 faste styremedlemmer. Saken kan ikke behandles av årsmøtet da det
er for få deltakere. Saken vil bli tatt opp igjen ved neste mulighet.
Sak 8
Valg av styremedlemmer
På valg: Åse Karine Ruud, Gülen Arslan Lied, Cecilie Marie Rødbøl.
Ikke på valg, har 1 år igjen av valgt periode: Øyvind Irtun, Elona Zakariassen, Maren Chutko
Bakke, og Magnus Odin Dahlseng.
Velges som fast styremedlem for 2 år: Åse Karine Ruud (12 stemmer, 100%), Gülen Arslan
Lied (12 stemmer, 100%), Cecilie Marie Rødbøl (12 stemmer, 100%).
Sak 9
Takk til firmamedlemmer (ved leder Svein Oskar Frigstad)
Styreleder takker firmamedlemmer for medlemskap i NSKE.
Sak 10
Eventuelt
Deltaker Nina Brechan som jobber i Fresenius Kabi foreslår at firmaer kan bidra med å
rekruttere medlemmer via nettside eller flyer som deles ut på sykehus eller konferanser.
Skjema for dagens innmelding er foreldet. Det opplyses av deltaker Nina Lorentsen at man
kan lage skjema enkelt i Microsoft Forms.
Styremedlem Cecilie Marie Rødbøl oppfordrer medlemmer og kjente til å sende inn relevante
abstrakts til året konferanse.
Styreleder takker for årsmøtet.
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