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Årligt temamøde, Onsdag 24. maj 2017
Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige
temamøde. Deltagerne mødes under hyggelige former til videnskabelige foredrag, der
afspejler den nyeste viden og et udvalg af ernæringsrelevante diskussionsemner.

Program
10:00-10:30

Registrering
Kaffe/te, croissant og frugt serveret i Vinterhaven

10:30-10:45

Velkomst
SfEs formand Professor Susanne Bügel

Session 1: Salt status in the Nordics
Chairs: Aileen Robertson og Susanne Bügel
10:45-11:30

Sodium-reduction progress across the Nordic countries to meet the
WHO target: progress and priority actions needed
Vivica Kraak, Fulbright Scholar at Metropolitan University College
Copenhagen

Session 2: First 1000 days
Chairs: Cecilie Kyrø og Kamilla Gehrt Eriksen
11:30-12:00

Inequalities in nutritional health status during the first 1000days
Aileen Robertson, Metropolitan University College, Copenhagen

12:00-12:30

Impact of nutrition on maternal and child health during pregnancy –
research opportunities in Denmark
Sjurdur F. Olsen, Statens Serum Institut

12:30-13:00

Is there evidence that breastfeeding and complementary feeding can
influence health throughout the life course
Kim Fleischer Michaelsen, NEXS, KU

13:00-13:45

Stående frokost i Vinterhaven, kaffe/te efter frokosten

Session 3: Sunde kostvaner
Chairs: Rikke Andersen og Morten Georg Jensen
13:45-14:15

”We Act – sammen om sundhed” studiet: Design af et
multikomponent interventionsstudie til fremme af sunde kostvaner,
fysisk aktivitet og trivsel i skolen
Marianne Sabinsky, DTU Fødevareinstituttet

14:15-14:45

SoL projektet: Et forskningsprojekt med fokus på at fremme sundere
spisevaner og mere bevægelse blandt børnefamilier i udvalgte
lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred
Ulla Toft, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup

14:45-15:00

SoL projektet: Antropometriske målinger af børnene
Tine Buch-Andersen, Food, KU og AAU

15:00-15:20

Eftermiddagspause i Vinterhaven
Nøddemix, frugt og müslibarer samt kaffe/te

Session 4: Tarme og mikrobiota
Chairs: Susanne Bügel og Susanne Wolff
15:20-15:50

Ernæring og Mikrobiota – hvad betyder kosten for vores mikrobiota
Henrik Carlsen, Nestlé Health Science

15:50-16:20

Ældre, kost og tarmflora
Dennis Nielsen, Food, KU

16:20-16:50

Tidlig kolonisering af mikrobiota og betydningen af overgangskost
hos småbørn
Martin Bahl, DTU Fødevareinstituttet

16:50-17:05

Strække ben pause

Session 5: Frie foredrag
Chairs: Natasha Selberg og Armando Perez-Cueto
17:05-17:20

Titel, Navn

17:20-17:35

Titel, Navn

17:35-17:50

Titel, Navn

17:50-18:00

Overrækkelse af posterpris og afrunding på dagen

18:00-19:00

Networking i Vinterhaven
Snacks og kolde drikkevarer

19:00 -

Middag på CUCINA & VINO i Carlsberg Byen

Praktiske oplysninger
Konferencested
Carlsberg Akademi, Bryggerhesten 3, 1799 København V (se kort næste side)

Pris
Pris for deltagelse i hele temamødet inkl. middag er:


900 kr. for selskabets medlemmer (350 kr. uden middag)



700 kr. for selskabets studerende medlemmer (150 kr. uden middag)



1200 kr. for ikke-medlemmer (650 kr. uden middag)

Tilmelding og betaling
Tilmelding er bindende og skal ske online på hjemmesiden www.sfe.dk under ”Møder og
tilmelding” senest 18. maj 2017.
Ved tilmelding bedes du indikere, om du vil betale via bankoverførsel, dankort/kreditkort
eller om du ønsker en elektronisk faktura (offentlige institutioner). Du vil inden for 5
hverdage modtage en bekræftelse med yderligere information om betaling. Hvis du ikke har
modtaget en bekræftelse inden for 5 hverdage, bedes du kontakte os (sfe@sfe.dk).
Der er begrænset antal pladser. I tilfælde af flere tilmeldinger end pladser, vil pladser blive
besat i den rækkefølge, tilmeldinger kommer ind.

Abstracts – frie foredrag eller elektroniske posters
Abstracts (250 ord) på dansk med angivelse af forfattere samt tilhørsforhold sendes til
sfe@sfe.dk senest 18. maj 2017. Bachelor- og kandidatstuderende, som indsender abstracts
kan gratis deltage i middagen. Udvælgelse af abstracts til frie foredrag eller elektronisk
poster præsentation sker af et bedømmelsesudvalg nedsat af SfEs bestyrelse.

Pris for bedste abstract
Der uddeles en pris for bedste abstract på 2500 kr. Prisen overrækkes på temamødet. Prisen
kan kun tildeles personer, som er til stede under temamødet og som er medlem af SfE.

Konferencested

Ved ankomst, ring på ved porten (Bryggerhesten 3), og du vil blive lukket ind.
Ved sen ankomst eller hvis du har problemer med at finde det, så kontakt Cecilie Kyrø (mobil:
26130905).

Tak til vores sponsor!

