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Z. ÅnSU ØDE I KLINISK ERNÆRING, ÅnHUS d. 30.04'93'

Formiddagens program er fælles for aile deltagere og foregår i auditoriet. Den første dei af

eftermiddagen er der 3 separate foredragsrækkir, fordelt med sygeplejersker i auditoriet og

diætister og læger i hvert deres underviiningslokal€, og den sidste session er igen fælies og

foregår i auditoriet.

Ankotnst, registrering og morgenS'ff"'

Velkomst ved Elendrik Vilstrup med præsentation af formiddagens

emne: Kommer fremtidens ernæringsterapi til at bygge på

anvendelsen af specifikke ernæringsfaktorer?

Klaus Nielsen: Den biologiske baggrund for behandling med

glutamin, arginin og nukleotider'

Jens Kondnrp: Eksperimentelle og kliniske undersøgelser

vedrørendu duo In,'tigt anvendelse af glutamin' arginin sg

nukleotider.

per Brøbech Mortensen: Fibre og kortkædede fedtsyre§

betYdning for tarmens funktiou'

PAUSE

velkomst og præsentation af æresforeiæseren ved Ib Hessov

simon Allison: My indications for nutritional intervention'

FROKOST

Frieforedragforsygeplejersker,diætisteroglægeriseparate
sessioner. SåsionsiåJre-for sygeplej ersker: I-ene Rasmussen, for

diætister:CharloueHarrvigogforlæger:HendrikViistntp

EFTERMIDDAGSKAEFE

Fælles session om klinisk ernæring: Skal vi alle kunne det, el1er er

det en sp€cialistopgave? Moderator Jan Eriksen'

Tre indlæg dannei gnrndlag for disi«rssionen:

lens fonO"nrp: Evå syguhrs bør have et ernæringsteam!

Anneli Xarniata: Sygeplejerskens viden om ernæring'

IbHessov:Hvadlærermedicinskestudenteromernæring?
Diskussionen indledes af Annette Noavack'

Dis}ussion om mødeformen ved kommende årsmøder i klinisk

ernæring. Moderator Jan Erilsen'

De indbudte foredragsholderes rejse og ophoid er qPonsoreret af Nutricia, Kabi Pharmacia'

Ercopharm, Ferrosan og Sandoz

08.30 - 09.30

09.30 - 09.35

09.35 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 11.35

11.35 - L2.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.15

15.15 - 15.45

15.45 - 16.45

L6.45 - 17.00



z. ÅnsMøDE I KLINISK EBNÆHING, ÅnnUS d. 30.04.93.

1 0 minutters foredrag efterfulgt af 3 minutters diskussion

Moderator: Hendrik Vilstrup

13.30 - 13.43 Claus Thomsen et al.: Måltidshyppighedens akutte indflydelse
på glucose., insulin- og FFA-responser hos ikke.
insulinkrævende diabetikere (NIDDM.

L3.43 - 13.56 Christian Christiansen et al.: Alkohol og NIDDM: akutte
virkninger på kulhydrat- og lipidmetabolismen.

13.56 - 14.09 Finn I-a.uszus et ai.: Sammenligning af 2 diæters indflydelse på
døgnblodtryk, kulhydrat- og lipidmgtaSolismen hos gravide
med gestationel diabetes, den ene med højt indhold af
monoumættede fedtsyrer og den anden med højt indhold af
kuthydrat.

14.09 - 14.22 Troels Wolthers et al.: Funktionel hepatisk nitrogen clearance i
veeksthorulon deficiente patienter.

14.22 - 14.35 K. Nielsen et a1.: Hydrolysat af casein- eller sojaprotein giver
srmme nitrogenbalance men forskellige virkninger på hhv.
proteinsyutese og -degradation.

14.35 - 14.48 Martin Bak Jensen et ai.: Effekten af ernæringsintervention i
hjemmet på træthed og funktion efter elektiv kolo-rektal
kirurgi.

74.4E - 15.01 Martin Bak Jensen et aI.: Effekten af ernæringsintervention i
hjemmet på vægt og kropssarnrngus€efning efter elektiv kolo-
rektal kinrrgi.

15.01 - 15.14 I-a.rs. Ovesen: Betydningen af diætradgivning for
næringsindtagelse, vægt og behandlingseffekt hos
cancerpatienter i kemoterapi.

Abstracts af foredrag vedlagt



2. ÅRSMøDE I KLINISK ERNÆRING, ARHUS d. 30.04.93.

SESSION FOR SYGEPLEJERSKER

Moderator: Lene Rasmussen

13.30 - 13.55 Jeanette Mark og Kirsten Qvist (Fredericia): Kostudvalget på

Fredericia sygehus.

13.55 - L4.2A Kirsten Bmun og Bente Trier (Fredericia):

Kvalitetssikringsarbejde med fokus på udvikling af standarder
indenfor væske' og ernæringsbehovet-

L4.ZA - 14.45 Annalisa Possing (Kolding): Klinisk ernæring - oYerordnede

betragtninger vedrørende sanrmenhæng mellem sundheds-
planens intentioner og klinisk pral«sis-

L4.45 - 15.15 Anneii Karniala (DKs Sygeplejehøjskole): Spisning §orn

spejlbillede af sygeplejers fokus.

Abstracts af foredrag vedlagt



Diætist sessionen ved 2.
o

ernæriflg, Arhus den 30

årsm øde i klinisk

april 1 993.

Moderator: Klinisk diætist Charlotte Hartvig'

kr. 13.30 - 13.50:

Effekten af ernæringsterapi i hjemmet på indtag af energi og protein efter elektiv

colo-rectal kirurgi.

H.A. Gammelgaard, G.S. Hansen, M.J. Jensen og l.Hessov'Kirurgisk Forsknings-

afsnit L afd. 9OO, Aarhus Universitetshospital

Kt. 13.50 - 14.10:

Er anvendelse af n-3 fedtsyrer udelukkende positivt ?

A.M. Beck, Ernæringsenheden, Righospitalet, København'

kr. 14.10 - 14.30:

Validiteten af en frekvensmetode til bestemmelse af kalkindtagelsen.

J.Thomsen, K.Søndergaard & A.Saaek. Diætkontoret Århus Amtssygehus, Århus

Universitetshos pital.

kr. 14.30 - 14.50:

Vejledningsmateriale til nefrologiske patienter'

K.Andersen, U.Finne & K.Honore'. Rigshospitalet, Hvidovre Hospital' Herlev

Hospital.

kt. 14.50 - 15.10:

Forslag til opdeling af patienter i tre forplejningsgrupper relateret til deres

ernæringsproblemer samt behandlings- og pleiebehov'

E.Winther, Ernæringsenheden Århus Kommunehospital, Århus Univer-

sitetssygehus.


