ÅRSRAPPORT FRA INTERIMSTYRET I NORSK SELSKAP FOR KLINISK ERNÆRING 2006
Et selvoppnevnt interimstyre tok initiativ til opprettelsen av ”Norsk Selskap for Klinisk
Ernæring” (NSKE) høsten 2005. Disse var:
Øivind Irtun, Universitetssykehuset Nord-Norge
Anne Berit Guttormsen, Haukeland Universitetssykehus
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital
Morten Mowe, Aker Universitetssykehus
”Norsk selskap for klinisk ernæring” (NSKE) ble etablert 18. januar 2006 i Oslo. Det var over
100 interesserte deltagere og tilbakemeldingene fra møtet har vært bare positive. På dette møtet
ble følgende interimstyre valgt for 2006:
Øivind Irtun, Universitetssykehuset Nord-Norge, leder
Morten Mowe, Aker Universitetssykehus, nestleder
Anne Berit Guttormsen, Haukeland Universitetssykehus, kasserer
Lene Thoresen, St. Olavs Hospital, sekretær
Beint Bentsen, Ullevål Universitetssykehus
Johanne Alhaug, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lene Huus, Haukeland Universitetssykehus
AKTIVITET 2006
Det er avholdt 3 styremøter:
20 april 2006 på Gardermoen
20. oktober 2006 i Istanbul (i forbindelse med ESPEN-møtet)
6. desember 2006 i Oslo i forbindelse med møtet Etikk og ernæring
Det har for øvrig vært høy styreaktivitet på e-mail.
FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR KLINISK ERNÆRING

Fem fra styret i NSKE har vært oppnevnt i en arbeidsgruppe i Sosial- og Helsedirektoratet hvor
man lager nasjonale retningslinjer for klinisk ernæring på sykehus, sykehjem og i hjemmebasert
omsorg. Dette arbeidet forventes avsluttet våren 2007.
SEMINAR OM ETIKK OG ERNÆRING
Det føltes derfor naturlig at det ble arrangert et seminar som ble arrangert av SHdir og NSKE i
samarbeid den 6. desember 2006 i Oslo om ”Etiske utfordringer ved underernæring”. Dette
seminaret samlet over 100 deltagere, og det var gode tilbakemeldinger.
SKANDINAVISK KVALITETSDATABASE I ERNÆRING
Det er under utarbeidelse en felles skandinavisk kvalitetsdatabase innen ernæring.
Øivind Irtun har vært norsk representant og har i samarbeid med Ingvar Bosaeus (Sverige) og
Michael Staun (Danmark) utviklet et felles skandinavisk databaseskjema. Databasen blir forankret
i de tre skandinaviske land. Det vil bli søkt om økonomisk støtte fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) til drift av denne. Planen er å prøve ut databasen på 3-4 sykehus
våren 2007.
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MEDLEMMER:
Til tross for at over 100 personer deltok på etableringsmøtet i januar 2006 er det få medlemmer i
foreningen, 14.1.07 er det registrert 51 medlemmer. Fire medlemmer fra 2006 er registrert som
ikke betalende.
MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten for 2006 har vært 250 kr og foreslåes uendret for 2007.
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 nå 13 medlemmer.
STYRETS DELTAGELSE I NASJONALE OG INTERNASJONALE MØTER:
Øivind Irtun har deltatt i 3 møter angående utarbeidelse av den skandinaviske databasen hvor en
av disse reisene med opphold er betalt av NSKE.
Øivind Irtun er Council Member i ESPEN.
STØTTEMEDLEMMER:
Det har ikke vært mulig å etablere eller drifte NSKE uten at diverse firmaer hadde tegnet
støttemedlemsskap. For 2006 har Fresenius Kabi, Nutricia, Novartis, Baxter, Braun, SHS med stor
velvillighet gjort opprettelsen og driften av NSKE mulig.
ØKONOMI
Økonomien regnes som tilfredsstillende, men NSKE er fortsatt helt avhengig av
støttemedlemsskap fra diverse firmaer.
HJEMMESIDE
NSKE har etablert egen hjemmeside (www.nske.no) og kjøper tjenester fra Akuttjournalen for
oppdatering av denne. Anne Berit Guttormsen er webmaster. Vi planlegger å gjøre denne
hjemmesiden ennå mer profesjonell og informativ, og ønsker i så måte innspill fra medlemmene.
Videre ønsker vi at alle innmeldinger og innbetalinger skal kunne utføres direkte via
hjemmesiden.
ANNEN AKTIVITET
Lene Thoresen har skrevet artikkel i Norsk Tidsskrift for Ernæring om etableringen av NSKE.
PROTOKOLLKOMITÉ
På etableringsmøtet i januar 2006 ble Thomas Bøhmer og Knut Lundin valgt til protokollkomité.
Revisorer
Thomas Bøhmer og Knut Lundin godkjenner regnskapet.
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VALGKOMITE
Elisabeth Thorsell, Sykepleier, Stavanger
moet@sus.no
Lisa Ha, klinisk ernæringsfysiolog, Sarpsborg,
lisaha@online.no
Knut Lundin, lege, Oslo
knut.lundin@rikshospitalet.no
VIDERE PLANER
Styret ønsker at NSKE skal ha en høy aktivitet. Vi er fornøyd med at vi i 2006 arrangerte to
møter som begge var godt besøkt.
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 det ESPEN
medlemskap koster, 35 euro.
Det er ønskelig at medlemmene deltar på ESPEN kongressen, fortrinnsvis med faglig innlegg.
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 en tre kandidater deles summen på
antall kandidater.

På vegne av
Interimsstyret
Tromsø 14.1.07
Øivind Irtun
Leder
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