
REFERAT 
Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE).  
Telefonmøte 15.05. 2007 kl. 1330-1430 
 
 
 

 
Tilstede: Johanne Alhaug, Anne Berit Guttormsen, Øivind Irtun, Morten Mowé, Kristin 
Skaarud, Lene Thoresen 
 
Forfall: Beint Bentsen 
 
 
Sak 1.  Økonomi 
 
NSKE har betalt reisene til møter i Skandinavisk Nutritions Database for Øivind Irtun og 
Synnøve Strandenæs. Det gjenstår 2 møter i arbeidsgruppen og Øivind holder på å oversette 
protokollen til norsk. Når protokollen er ferdig er planen å søke Helse- og 
Omsorgsdepartementet om midler til å sette i gang et kvalitetsprosjekt og opprette en database 
i Norge. Styret finner at det er viktig å få sluttført arbeidet og besluttet å finansiere to møter til 
for Øivind og Synnøve. Utgiftene til møtene legges senere inn i søknaden til 
Databaseprosjektet. Økonomien er tilfredsstillende med ca. 140.000,- på konto. Det er enda 
ikke kommet regning fra SH-dir for etikkseminaret. 
 
 
Sak 2.  Hjemmesiden 
 
Det er viktig at hjemmesiden oppdateres kontinuerlig. Alle i styret har et ansvar for å komme 
med ideer til hjemmesiden. Referatene fra møtene i Skandinavisk Nutritions Database bør 
legges ut. En Event-kalender med aktuelle konferanser mm må oppdateres jevnlig. Drøftes å 
ha logo til sponsorene på sidene og foreslås at det lages et eget punkt på hovedmenyen der 
man kan gå videre til sponsorenes hjemmesider. Anne Berit spør sponsorene om de ønsker en 
slik link. 
Øivind sender link til Kristoffer Lassens doktordisputas i mai om ”Fast track surgery”. 
 
VEDTAK: Alle gir Anne Berit en sak som skal legges ut på hjemmesiden. 
 
Sak 3.  Regnskap 
 
Regnskapet for 2006 må gjøres ferdig innen uke 22 og sendes til Knut Lundin. 
 
Sak 4.  ESPEN 2007 
 
Øivind skal delta, Morten har sendt inn abstract. Øivind deltar på Counsil-møtet og vil foreslå 
at man på ESPEN 2008 arrangerer et symposium om National Guidelines. 
 
 
Sak 5. Årsmøtet januar 2008 
 
Lene ringer og bestiller lokalene i GSK. 



Aktuelle foredragsholdere og tema på møtet: 
 

• Bettina Husebø 
• Mat og smerte – reviewartikkel nylig publisert 
• Faglige retningslinjene 
• Olle Ljungquist 
• David Smith – Nutrisjon og kognisjon (Morten undersøker) 
• Ernæring-aktivitet-muskelstyrke, Roubenoff/Rosenberg 

• Kristoffer Lassen – Fast track surgery 
• Absorpsjon-inflammasjon 

 
Morten og Anne Berit jobber med å få tak i kapasiteter til å holde hovedforedragene. 
På nettsiden må det legges ut invitasjon til å sende inn abstract innen 15. desember. 
 
Sak 6.  HPN-permen 
 
Øivind skal ta kontakt med Hans Flaatten for å avklare rettigheter og hvordan man kan utvikle 
HPN-permen videre. Et forslag er å overføre rettighetene til permen til NSKE. Innholdet kan 
legges ut på nettsiden som pdf-fil og lastes ned derfra framfor å kopieres opp i permer. Det vil 
også lette revideringsarbeidet i framtiden. 
 
Sak 7.  Neste styremøte 
 
Neste NSKE styremøte blir på Gardermoen i uke 38/39. Øivind sender ut aktuelle datoer for 
møtet. 
 
 
Trondheim 
20/05/2007 
Lene Thoresen 
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