Det årlige videnskabelige temamøde
i Selskabet for Ernæringsforskning

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby
Torsdag 30. april 2015

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.
I år er hovedemnerne:
”Ældreernæring og sund aldring”
”Brug af geografisk information indenfor folkesundhedsområdet”
”Kost og kognitiv funktion”
”Bør vi skære ned på saltindtaget?”

Program:
09.30-10:00

Registrering (Kaffe/te)

10:00-10:05

Velkomst ved SfE formand Professor Susanne Bügel

Session 1:

Ældreernæring og sund aldring

10:05-10:30

Ernæringsindsats kan spare milliarder
Professor Jens Kondrup, Rigshospitalet

10.30-10.50

Effekt af tværfaglig ernæringsindsats til ældre i hhv. primærsektoren og
ved udskrivelse fra hospital
Seniorforsker Anne Marie Beck, Herlev Hospital

10:50-11:10

De(t) gode ældreliv? Hvordan aldring og aldrende kroppe forandrer
videnskab
Etnolog og Ph.d. studerende Marie Haulund Otto, Københavns Universitet

11:10-11:20

SMAG – Skønne Måltider til Alle Gamle
Professor mso Susanne Bügel, NEXS, Københavns Universitet

11:20-12:00

Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with
supplementation with selenium and coenzyme Q10 combined
Professor Urban Alehagen, Linköping University

12:00-13:00

Frokost

Session 2:

Brug af geografisk information indenfor folkesundhedsområdet

13:00-13:20

Geografisk informationssystem (GIS) inden for sundhedsforskning
Professor Charlotte Glümer, Forskningscenter for forebyggelse og sundhed

13:20-13:40

Neighbourhood access and validation of resources
Docent Chalida Svastisalee, Metropolitan University College Copenhagen

Session 3:

Frie foredrag

13:40-14:40

Frie foredrag og overrækkelse af abstract pris

14:40-15:10

Kaffepause

Session 4:

Kost og kognitiv funktion

15:10-15:55

B-vitamins and cognitive decline: meta-analyses, or actual data from
intervention trials
Professor David Smith, Oxford Universitet

15:55-16.25

The effect of vitamin C on cognitive function
Professor Jens Lykkesfeldt, Københavns Universitet

16:25-16.55

Coffee and cognitive function
Neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, Nationalt Videnscenter for
Demens

16:55-17.10

Strække-ben pause

Session 5:

Bør vi skære ned på saltindtaget? Oplæg og diskussion ved

17:10-17:25

Seniorforsker Ulla Toft, Forskningscenter for forebyggelse og sundhed

17:25-17:40

Professor emeritus Peter Bie, Syddansk Universitet

17:40-18:00

Diskussion af salt

18:30 -

Middag på ”ELEFANTEN” i Carlsbergbyen

Praktiske oplysninger
Konferencested:
Carlsberg Akademi, Bryggerhesten 3, 1799 Copenhagen V

Pris:
Pris for deltagelse i hele temamødet med middag om aftenen 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.mono.net under
”Møder og tilmelding” senest 17. april 2015. 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 1-2 hverdage modtage en bekræftelse med
yderligere information om betaling. Hvis du ikke har modtaget en bekræftelse inden for 2
hverdage, bedes du kontakte Cecilie Kyrø (ceciliek@cancer.dk), som du også kan kontakte,
hvis du har spørgsmål mht. tilmelding og betaling i øvrigt.
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) med angivelse af forfattere samt tilhørsforhold sendes til
sfe.danmark@gmail.com senest 17. april 2015.
Udvælgelse af abstracts til frie foredrag eller elektronisk poster præsentation sker af et
bedømmelsesudvalg nedsat af SfEs bestyrelse.

Abstractpris:
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
Selskabet for Ernæringsforskning.

En stor tak til vores sponsorer

