
Årsrapport 2021 - Senter for klinisk ernæring UiO - OUS 

Senter for klinisk ernæring hadde i 2021 sitt første fulle år i drift etter omorganisering i 2020  

Organisering: Senter for klinisk ernæring er et samarbeid mellom følgende aktører: 
Ernæringspoliklinikken (OUS), Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (OUS), 
Ferdighetssenteret (UIO) og UiO kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier. Ledere for de fire aktørene 
utgjør senterets ledergruppe. De fire som utgjorde senterets ledergruppe i 2021 var: Christine 
Henriksen (leder)  Nicole Warmbrodt (nestleder), Hanne Jessie Juul og Hilde Brekke .  

I 2021 overtok Christine Henriksen ansvaret for kjernefasilitetene for kliniske studier etter at Stine Ulven 
gikk ut av denne rollen fordi hun ble avdelingsleder, og Hilde Brekke ansvaret for ferdighetssenteret 
(etter Christine).  

Senterets ledergruppe har følgende mandat: 

 Fasilitere samarbeid mellom enhetene i senteret 
 Utvikle en sentervisjon, mål og handlingsplan 
 Bygge en felles identitet 
 Sørge for informasjonsflyt oppover og nedover i linjen 
 Etablere og drifte samarbeidsarenaer: fellesseminarer, møter etc 
 Søke å etablere fellessatsinger med klar synergi, f.eks. biobank, forskningssamarbeid  

 

Senterets ledergruppe v/ Nicole Warmbrodt og Christine Henriksen rapporterer til styringsgruppa. 
Styringsgruppa har hatt 4 møter i løpet av året. Her har det også vært en endring på grunn av skifte av 
avdelingsleder. Styringsgruppen består av: Stine Ulven (leder), Anne Høidalen, Sigbjørn Smeland, Lene 
Frost Andersen og Torhild Birkeland. Unn-Hilde Grasmo-Wendler har sluttet i stillingen sin, og det har 
tatt tid å ansette en etterfølger. Fakultetet har derfor ikke vært representert i styringsgruppa dette året.  

Ledergruppen har hatt 9 møter , og jobbet i henhold til handlingsplanen, som er publisert på senterets 
webside https://www.med.uio.no/imb/forskning/sentre/klinisk-ernering/ 

Handlingsplanen er inndelt i fire satsningsområder (vedlegg). I samarbeid med styringsgruppen ble det 
for 2021 bestemt å prioritert følgende punkter: 

1. Samarbeidsarenaer 
Et delmål var å arrangere seminar hver annen måned. I februar sendte vi ut en enkel 
spørreundersøkelse om fellesmøtene, for å få bedre innsikt i hvordan disse fungerte. 27 personer hadde 
svart på denne innen fristen.  Respondentene hadde deltatt på 33-63 % av siste års møter. «Var 
opptatt» eller «Hadde ikke fått noen invitasjon» var de vanligste grunnene til å ikke delta. 
Respondentene ønsket å høre om: forskning, ernæringsbehandling, metoder/utstyr, teamarbeid og 
samarbeid på tvers. Flesteparten (75 %) ønsket digitale møter, og 80 % oppga annenhver måned som 
passende møtehyppighet. Vi tok hensyn til dette da programmet for resten av året ble satt opp.  

Vi har avholdt fem seminarer i løpet av 2021, og alle har vært digitale (Zoom).  

02.02  EVA -an ongoing randomized controlled trial on the effect of diet induced weight loss and 
lactation on cardiometabolic risk factors" v/ Hilde Kristin Brekke og Elisabeth Adolfsen Øhman 



20.04  Disease-related malnutrition - what's next? v/ Ingvild Paur 
08.06  Esophageal cancer.  A short background and then presentation and discussion of a case from the 

Nutrition Outpatient Clinic v/Nicole Warmbrodt 
23.08  The topic is: The FODMAP diet therapy: An overview of the history and the clinical 

implementation v/ Jane Muir, Monash University 
19.10  Reviderte retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring v/Hanne Juul og Ingvild 

Paur 

Et planlagt seminar 30.11 ble avlyst av driftshensyn.  

Et annet delmål er å fremme samarbeid ved å etablere arbeidsgrupper:  

Arbeidsgruppe for utarbeidelse av et felles forskningsprosjekter har bestått av Mari Mohn, Ingvild Paur, 
Hanne Juul, Nicole Warmbrodt, Inger Ottestad, Anne Høidalen, Hanna Ræder, Lene Frost Andersen og 
Christine Henriksen.  Prosjektet «Green approach to improved nutritional support for cancer patients, 
GAIN» ble tildelt mider fra IMB I februar 2021, og stipendiat Benedicte Beichmann ble ansatt 1.9. Høsten 
2021 har Benedicte i tett kontakt med veilederne jobbet med forberedelser til studie. Beichmann gikk i 
svangerskapspermisjon rett før jul og skal etter planen være tilbake medio august 2022.  

GAIN er en «task» i en av arbeidspakkene til Åslaug Hellands søknad om forskningssenter for klinisk 
behandling (FKB) som fikk bevilgning fra NFR. Dette vil gi studien tilgang på infrastruktur og 
studiesykepleier på et av rekrutteringsstedene (Kreftsenteret, Ullevål). Søknaden om Long-GAIN (Helse 
Sør-Øst) fikk dessverre avslag. 

Arbeidsgrupper for e-læring ledes av Hilde Brekke i samarbeid med Mari Mohn Paulsen. Mohn Paulsen 
fikk innvilget 180 000 kr fra Det medisinske fakultetet, UiO, til prosjektet «Ferdighetsbasert e-læring om 
underernæring for profesjonsstudiet i klinisk ernæring. Prosjektet er knyttet opp mot FBL-prosjektet for 
Modul 2, ledet av Magnus Aronsen. Astrid Riseth Andersen har vært ansatt som vit.ass høsten 2021 for å 
lage manuskript og gjennomføre filming. Brukermedvirkning har vært sentralt i utviklingen. 
Representanter for NKSU og OUS har gitt innspill i prosessen.  Arbeidet har gått etter planen og kurset 
skal legges ut på en åpen portal i februar. Ferdighetssenteret gjennom Brekke har vært del av en søknad 
til DIKU der Mohn Paulsen ble bevilget 5 mill kr til prosjektet "Simuleringsbasert læring for 
helseprofesjonsutdanninger". 

Arbeidsgruppe for forskningsprosjekter tilknyttet Ernæringsbiobank-1 og Ernæringsregistreret, som er 
etablert og organisert under Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)/ 
Kreftklinikken. Denne arbeidsgruppen ble i 2021 slått sammen med arbeidsgruppen for forskning SKE, 
siden begge ledes av Ingvild Paur. Navn på arbeidsgruppen er ASSKE (Arbeidsgruppe for forskning i 
seksjon- og senter for klinisk ernæring).  Gruppen har hatt tre møter, og har fungert etter intensjonen 
som en møteplass for å diskutere og koordinere mulige forskningsprosjekter.  

ASSKE har kommet frem til to forslag om masteroppgaver for 2022, begge er i tilknytning til GAIN-
studien: 

Kartlegging av energibehov hos pasienter med tarm-, livmorhalskreft. Veiledere: Christine 
Henriksen, Mari Mohn Paulsen og Benedicte Beichmann 



Cancer-cachexia and/or malnutrition in cancer? Veiledere: Inger Ottestad, Hege Thorsrud og Christine 
Henriksen 

2. Kliniske studier 
Et delmål var at det skal gjennomføres minst to masteroppgaver per år på Ernæringspoliklinikken. I 2021 
ble det valgt å ha to oppgaver på sengeposter, og en på Ernæringspoliklinikken.  

De to oppgavene på sengeposten var begge tilknyttet QuaNuT-studien (Quality of Nutritional Treatment 
in Norwegian Hospitals) ledet av prosjektlederne Ingvild Paur (NKSU, OUS), Inger Ottestad  (UiO/OUS). I 
QuaNuT var det sju masterstudenter som gjennomførte studien  ved 4 sykehus i Norge. De to 
masteroppgavene knyttet til UiO og NKSU var: 

Nicoline Aamot Hegrenes Kartlegging av ernæringsbehandling ved ei utvald sjukehusavdeling, og ved 
fire norsk sjukehus – et delstudie i QuaNuT-prosjektet. Veiledere Inger Ottestad og Ingvild Paur  

Mina Marie Authen The use of malnutrition-related ICD-10 codes in Norwegian hospitals, A part of the 
QuaNuT-project. Veiledere Ingvild Paur og Inger Ottestad 

Resultatene fra QuaNuT-studien skal publiseres samlet for alle fire sykehusene.  

Oppgaven tilknyttet Ernæringspoliklinikken var:  
Esther Bergine B. Soteland Vekttap, ernæringsutfordringer og underernæring blant pasienter med kreft 
i spiserør og magesekk. En kvalitetsstudie blant pasienter ved OUS. Veiledere: Inger Ottestad og Hanna 
Ræder.  
 

3. Kompetansespredning 
Et delmål var å arrangere et heldagsseminar  om klinisk ernæring. På grunn av covid-situasjonen ble det 
ikke gjennomført i 2021, men vi har nedsatt en arbeidsgruppe og laget et tentativt program for et fysisk 
seminar som planlegges i februar 2023. Arbeidsgruppen består av: Kristin Torvik, Julie Jahr , Hanne Juul 
og Christine Henriksen. Kjernefasilitetene ved UiO avhold en workshop om bruk av helroms indirekte 
kalorimetri i november 2021.   

Et annet delmål var å reise sammen og legge fram forskningsresultater på internasjonale konferanser. 
Dette ble heller ikke gjennomført i 2021. 

En vitenskapelig publikasjon på basis av Kristin Rosnes masteroppgave (2020) ble publisert i Clinical 
Nutrition, med Ingvild Paur som sisteforfatter (1). Her omtales kun med publikasjoner som er resultat av 
sentersamarbeid. For publikasjoner som utgår fra de enkelte aktørene, henvises til deres respektive 
årsrapporter.  

4. Informasjon om senteret 
Websiden er oppdatert og sider for kjernefasiliteter er opprettet med hjelp fra Hege Henriksen. Alle 
UiOs nettsider er designet for best visning fra mobil, Man finner siden ved å søke på «Senter for klinisk 
ernæring» eller bruk denne lenken: https://www.med.uio.no/imb/forskning/sentre/klinisk-
ernering/ 



Nicole og Christine har jobbet med logoen i samarbeid med Anagram design. Elementet 
symboliserer samarbeidet mellom UiO og OUS, og skal gi assosiasjoner til vekst (blad) og 
forskning (dna). Fargene er tilpasset UiOs nye palett, med duse farger. Logoen skal brukes i 
presentasjoner etc sammen med UiO og OUS logo. Logoen er i bruk på senterets Twitterkonto 
@KliniskSenter, som brukes til å spre små og store nyheter. 
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Vedlegg: Handlingsplanen for 2021 

 
Delmål Tiltak Status 
1. Samarbeidsarenaer - Seminar hver annen måned 

- Arbeidsgruppe for utarbeidelser av 
forskningsprosjekter 

- Arbeidsgruppe for videreutvikling av 
ferdighetssenteret inkludert e-læring 

- Arbeidsgruppe for forskningsprosjekter 
tilknyttet Biobank/Ernæringsregister (ASSKE) 

Videreføres 
Videreføres 
 
Videreføres 
 
Videreføres 
 

2. Kliniske ernærings-
studier  

- Gjennomføre en studie om behandling av 
sykdomsrelatert underernæring 

- Gjennomføre minst to masteroppgaver per år 
på ernæringspoliklinikken 

- Studier med pasienter på 
Ernæringspoliklinikken skal inngå i 
Ernæringsbiobank1/ Ernæringsregisteret  

- Minimum 10 % av pasientene på 
Ernæringspoliklinikken skal inkluderes i kliniske 
studier 

Starter opp 8/22 
 
Delvis gjennomført 
 
Ikke startet opp 
 
 

3. Kompetansespredning - Muntlig presentasjon internasjonal kongress 
(ESPEN) 

- Poster og abstrakts på nasjonale og 
internasjonale konferanser 

- Arrangere årlige heldagsseminar om klinisk 
ernæring (for studenter, interne og eksterne 
deltagere) 

 

Utsatt 
 
Utsatt 
 
Utsatt 
 
 

4. Informasjon om 
senteret 

- Lage logo og grafisk profil 
- Oppdatere hjemmesiden for senteret - og lenke 

til informasjon om kjernefasilitetene 
- Lage forenklet årsrapport som legges på web 
- Twitterkonto som varsler om nye artikler, 

møter og andre aktiviteter 

Utført 
Utført 
Utført 
Utført 

 

 

 


