
Avdeling for ernæringsforskning 
Institutt for medisinske basalfag 

Det medisinske fakultet 



• Johan Throne Holst: opprettet ”Direktør 
Throne Holsts fond for 
ernæringsforskning” (1931) 

• Asbjørn Følling, professor ved Med.Fak. 
(1932) 

• Oppdaget fenylketonuri (Føllings 
sykdom) i 1934  
– Medfødt metabolsk sykdom hvor 

fenylalanin ikke omdannes til tyrosin 

Johan Throne Holst  

Asbjørn Følling 

Institutt for ernæringsforskning 



• Ragnar Nicolaysen, professor ved Med.Fak. (1940-1972) 
• Internasjonal anerkjent forsker, meget aktiv i 

forskningspolitikk, nasjonale kostråd, leder av Norges 
Forskningsråd  

• Kaare R. Norum, professor ved Med.Fak (1973-2002) 
• Internasjonal anerkjent forsker, beskrev sykdommen 

LCAT-mangel  
• Dekanus ved Med.Fak., rektor ved UiO, meget aktiv 

forsknings og ernæringspolitikk, Statens ernæringsråd 
 

”Institutt for ernæringsforskning” 



Etablering av studiet i ernæringslære 

• Undervisningsministrene i Norden (1961): felles utdanning i 
ernæring (opprettet 1966) 

• Faste vitenskapelig stab økt fra 2 til 12 personer 
• Studiet i ernæringslære var opprinnelig på 2,5 år 
• Utvidet til et 5-årig studium med hovedfag i 1973  
• Ingen utdanning i klinisk ernæring i Norge 

 



”Overføring” av studiet til UiO 
• Den nordiske fellesutdanningen ble avsluttet i 1996 
• Utdannings- og forskningsdep.: ernæringsstudiet videreført 

som del av studietilbudet ved UiO fra 1997  
– Studiet ble overført til Med.Fak. 
– Ny studieplan: 3,5 første semestre felles med medisin og odontologi 
– Opptak 20 studenter/år 
– 3-åring bachelor + 2-årig master (3 studieretninger: ernæringsbiologi, 

samfunnsernæring og klinisk ernæring) 

• Kliniske ernæringsfysiologer ble autorisert som helsepersonell i 
2001 – lovbeskyttet tittel 
 

 



Flytting til Domus Medica 
• Ernæringsmiljøet flytter til Domus Medica (1995) 
• ”Avdeling for ernæringsvitenskap” under IMB 
• Ombygging og innredning bekostet ved en gave på 60 mill 

NOK fra Throne Holst fondet 
 



• Det største ernæringsmiljøet i Europa knyttet til et 
medisinsk fakultet 

• Et av de mest forskningsaktive miljøene ved Det 
medisinske fakultet 

Avdeling for ernæringsvitenskap 



Underernæring - Overernæring – Feilernæring 
Avansert medisinsk behandling og forebygging 



Avansert medisinsk forskning 



Økte behov for kliniske 
ernæringsfysiologer 

o Statsbudsjettet 2011 - Økt opptak til 35 studenter/år 
o Betydning for livsstilssykdommer og forebyggende medisin 
o Utfordringer innen helsevesenet 

o Mellom 30 og 50 % underernæring på sykehusavdelinger 
• Redusert behandlingeffektivitet 
• Økt re-innleggelser, lengre rekonvalesens, økt dødelighet 

o Stort behov for ernæringskompetanse i helsevesenet 
o Kartlegge ernæringsstatus 
o Kostråd og dietter til ulike pasientgrupper 
o Intravenøs ernæring og sondeernæring 



1. Mange fellessamlinger på avdelingen  
2. Rektor Ole Petter Ottersen: ”Et senter må ha flere ben å 

stå på” 
3. Vår 2012: ”Senter for klinisk ernæring”  

• en fellessatsning fra UiO & OUS 
• et forsknings-, utdannings- og 

pasientbehandlingssenter 
 

 
 

 

Etablering av et nytt stort senter 
 ved avdelingen 



September 2012: Arbeidsgruppen nedsatt av Med. Fak.  
  
Oslo Universitetssykehus  
• Klinikksjef Sigbjørn Smeland, KKT 
• Seksjonsleder Ingunn Bergstad, SKE, MK 
• Avdelingsleder Torhild Birkeland, AKS, KKT 
 

Universitetet i Oslo 
• Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Assisterende fakultetsdirektør, 
(arbeidsgruppens leder). 
• Professor Rune Blomhoff, leder, AEV 
• Professor Svein Olav Kolset, AEV, leder programutvalget 
• Førsteamanuensis Kjetil Retterstøl, AEV 
• Klinisk ernæringsfysiolog Sissi Stove Lorentzen, AEV 
• Mette Groseth Langballe, Med. Fak. Økonomiansvarlig   

 



”Senter for klinisk ernæring” i Domus Medica 
Fellesprosjekt for OUS og UiO 

Forskning – Utdanning - Pasientbehandling 
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• Stort udekket behov for ernæringsbehandling i OUS – 

ernæringsscreening etableres 
• Arena hvor ernæringsstudentene kan få klinisk praksis 

• Observasjon og trening tidlig i studiet 
• Mer selvstendig pasientbehandling sent i studiet 

• OUS leier lokaler i DM (ca 500.000 per år) 
• Poliklinikken en fullintegrert del av OUS 
• Ansatte: 1 lege, 4 kliniske ernæringsfysiologer, 1 bioingeniør/ 

sekretær  
• 5000 pasientkonsultasjoner i året 
• Utstyrsbehov 1.5 mill 

Poliklinikk i klinisk ernæring (OUS) 



Nasjonal kompetansetjeneste i klinisk ernæring (OUS) 

 
• Søknad sendt til OUS vår 2012 
• 1. pri fra OUS i mai 2012 
• Prioritert fra HSØ høst 2012 
• Svar fra HOD januar 2013:  

• ønsker videre utredning, frist juni 2013 
• Midler evt. fra statsbudsjettet 2014 



 
• Stillinger  

• 1 x lege 
• 4 x klinisk ernæringfysiolog 
• 1 x bioingeniør/resepsjon/adm.ansatt 

• Husleie ca 500.000 til IMB per år 
• Etableringskostnader utstyr/instrumenter: 1.5 mill 
• Bistilling (5 x 20%) ved OUS gir mulighet for å søke 

om forskningsmidler fra Helse SørØst 
• Evt. stillinger ved kompetansetjenesten 

Økonomi forankring i OUS 



 
• Vi skal utdanne gode klinikere  
• Medisin og odontologi har ferdighetssenter   
• Utstyrsbehov estimert til ca 3.0 mill  
• Eksempel på ferdighetstrening 

• Måling av kroppssammensetning, bioimpedans, ulike former for 
kalorimetri 

• Kondisjon, oksygenopptak, aktivitetsregistrering, gripestyrke 
• Pustetester for laktose og fruktose intoleranse 
• Hjemmebasert utstyr for intravenøs ernæring  
• Testutstyr for sondeernæring 
• Web-baserte treningsverktøy for pasientkommunikasjon og 

atferdsendring (e-læring) 
• Tillaging av spesialkoster 

Ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring 



Senter for ernæringsforskning  
(Throne Holst Stiftelse) 

 
• Gir årlig en støtte på ca. 7 mill til avdelingen 

o Forskningsprosjekter 
o Oppbygging av ”Norsk kostholdsregister” 
o Laboratoriesjef ved felleslaboratorier 
o To ingeniørstillinger 
o Ett professorat i klinisk ernæring 
o TH symposium, priser til stipendiater og postdocs for beste 

poster og artikkel 
 



Senter for klinisk ernæring: Samlokalisering i Domus Medica 



”Senter for klinisk ernæring” i Domus Medica 
Fellesprosjekt for OUS og UiO 

Forskning – Utdanning - Pasientbehandling 
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Ernæringsstudiet:  
Økning i antall studieplasser 

o 2011: Ny justert studieplan (n=35) hvor alle blir kliniske 
ernæringsfysiologer 

o Studiestart vårsemesteret i 2011 og 2012 
o Studiestart høstsemesteret fra og med høsten 2013 
o Ny justert studieplan fra høst 2013 med nytt første semester, 

deretter 3,5 fellessemestre med medisin 
o Egen eksamen i 1. og 2. semester 



Nåværende studieplan 

1. semester (Felles m/medisin) 

2. semester (Felles m/medisin) 

3. semester (Felles m/medisin) 

4A. sem (Felles m/medisin) 4B. sem (Ern.semester) 

5. sem (Ernæringssemester) 

6. sem (Ernæringssemester) 

7. sem (Ernæringssemester) 

8. sem (Ernæringssemester) 

9. sem (Masteroppgaven i ernæring) 

10. sem (Masteroppgaven i ernæring) 



Studieplan fra høsten 2013 

2. semester (1. fellessem. m/medisin) 

3. semester (2. fellessem. m/medisin) 

4. semester (3. fellessem. m/medisin) 
5A. sem (4A fellessem 

m/medisin) 5B. sem (Ern.semester) 

1. sem (Ernæringssemester) 

6. sem (Ernæringssemester) 

7. sem (Ernæringssemester) 

8. sem (Ernæringssemester) 

9. sem (Masteroppgaven i ernæring) 

10. sem (Masteroppgaven i ernæring) 



Ernæringsstudiet 

o Kunnskapsbasert ernæringsundervisning 
o Forskeropplæring er viktig – ettårig masteroppgave 
o Ernæring er tverrfaglig og bygger på translasjonsmedisin 
o Fellessemestrene er viktig 
o Økt fokus på internasjonalisering 
o Økt fokus på e-læring 
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