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ÅRSRAPPORT FRA NORSK SELSKAP FOR KLINISK ERNÆRING 2010 
 
  
”Norsk Selskap for Klinisk Ernæring” (NSKE) ble etablert 18. januar 2007 i Oslo, etter at et 
interimstyre hadde fungert siden høsten 2005. 
 
Styrets sammensetning 2010: 
Øivind Irtun, Universitetssykehuset Nord-Norge, leder 
Morten Mowe, Aker Universitetssykehus, nestleder 
Kristin Joan Skaarud, Rikshospitalet, kasserer 
Guro Berge Smedshaug, Helsedirektoratet, sekretær 
Anne Berit Guttormsen, Haukeland Universitetssykehus, web-redaktør  
Johanne Alhaug, Lovisenberg Diakonale Sykehus 
Beint Bentsen, Ullevål Universitetssykehus 
 
AKTIVITET 2010 
Fagdag og årsmøte ble avholdt på GSK’s konferansesenter i Oslo 14. januar 2010. 
Det er avholdt 1 styremøte i Oslo, 1 i forbindelse med ESPEN-kongressen i Nice og 4 telefon-
styremøter. 
Det har for øvrig vært høy styreaktivitet på e-mail.  
 
 
MEDLEMMER: 
65 deltok på årsmøtet i 2010. Pr 31.12.10 er det registrert 92 betalende medlemmer. 63 har 
registrert seg som medlemmer men har ikke betalt. Purring er sendt ut. Det er 7 firma med 
støttemedlemskap.  
 
MEDLEMSKONTINGENT 
Medlemskontingenten for 2010 har vært 250 kr og foreslåes uendret for 2011. 
 
MEDLEMSSKAP I ESPEN 
NSKE ble våren 2006 meldt inn i ESPEN (”The European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism”) som et av de siste land i Europa. Vårt internasjonale navn er ”Norwegian Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism”). Fra Norge er det pr 31.12.2010 54 medlemmer. 
 
NUTRITION DAY 
Norge deltok for første gang på Nutrition Day i 2008. I 2010 deltok flere norske sykehus og 
avdelinger enn tidligere. Foruten om en dag med økt fokus på klinisk ernæring på avdelinger er 
hersker det stor usikkerhet i hva vi har fått ut av dette arbeidet. Vi har imidlertid vedtatt å 
anbefale deltagelse også i 2011. Styret vil ta initiativ for å evaluere betydningen denne deltagelse i 
fremtiden. Lene Thoresen, St. Olavs Hospital har vært norsk hovedansvarlig for ND. 
 
STYRETS DELTAGELSE I NASJONALE OG INTERNASJONALE MØTER: 
Øivind Irtun er Council Member i ESPEN. 
Øivind Irtun har deltatt på 2 styremøter i ESPEN i 2010; I Nice i januar og september, i 
forbindelse med den årlige ESPEN-kongress. 
Øivind Irtun er medlem i SIG (Special Interesting Group) i ESPEN om ”Acute Intestinal 
Failure”. Det ble arrangert 2 møter, samtidig med de andre styremøtene. 
 
”Nasjonale retningslinjer for klinisk ernæring på sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg” 
ble publisert i 2009 hvor flere i NSKE-styret hadde vært med i utarbeidelsen. Lene Thoresen, 



 2 

Johanne Alhaug og Guro Berge Smedsrud har holdt foredrag om disse på forespørsel ved flere 
seminarer og kongresser siden lanseringen. 
 
 
ANNEN INTERNASJONAL DELTAGELSE: 
Lene Thoresen og Ann Kristin De Soysa har gjennomført LLL (Life Long Learning) teacher kurs 
i ESPEN og er herved kvalifiserte til å holde LLL kurs i Norge.  
 
STØTTEMEDLEMMER: 
Det har ikke vært mulig å etablere eller drifte NSKE uten støttemedlemsskap fra firmaer. For 
2010 har Baxter, B. Braun, Fresenius Kabi, Nutricia, Meda, Nestle og Kvinto  med stor velvillighet gjort 
driften av NSKE mulig. 
 
ØKONOMI 
Økonomien er tilfredsstillende, men NSKE er fortsatt helt avhengig av støttemedlemskap fra 
diverse firmaer. 
 
HJEMMESIDE 
NSKE har egen hjemmeside (www.nske.no) og kjøper tjenester fra ”Akuttjournalen” for 
oppdatering av denne. Anne Berit Guttormsen er webeditor. Vi er fornøyd med utviklingen av 
denne hjemmesiden men ønsker at den blir ennå mer brukt og ber derfor om innspill fra 
medlemmene. Videre ønsker vi at alle innmeldinger og innbetalinger skal kunne utføres direkte 
via hjemmesiden. 
 
ANNEN AKTIVITET 
Styret ønsker innspill i forhold til aktivitet. 
 
REVISORER  
Knut Lundin godkjenner regnskapet. 
 
VALGKOMITE 
Det har ikke vært noen formell oppnevnt valgkomite i år. Vi foreslår at de som trer ut av styret i 
2010 blir oppnevnt som valgkomite for 2011. 
 
 
 PLANER 
Styret ønsker at NSKE skal ha en høy aktivitet. Vi ber om forslag fra medlemmene om ny og 
annen aktivitet i 2011. 
 
Styret ønsker at Norge skal være med på ”Nutrition Day” 2011, med bred oppslutning fra ulike 
sykehus, avdelinger og sykehjem. Dette arbeidet er i rute. 
 
Medlemskontingenten holdes uendret; kr 250 
 
Medlemmene kan søke reisebidrag på inntil kr. 1000 pr. person 
 
Medlemmene oppfordres til å være medlem i ESPEN. NSKE betaler halvparten av blokk-
medlemsskapet i ESPEN, 35 euro. 
 
Det er ønskelig at medlemmene deltar på ESPEN kongressen, fortrinnsvis med faglige innlegg. 
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De medlemmer som får antatt et abstrakt på ESPEN kongressen tildeles et stipend på 2500 kr. 
Det deles ut maksimalt 7500 kr pr. år. Dersom det er mer enn tre kandidater deles summen på 
antall kandidater. 
 
 
 
På vegne av 
 
Styret i NSKE 
 
Tromsø 16.01.11 
 
Øivind Irtun 
Leder 
 


