Invitation til SfE Årsmøde 2022

”Hvad skal der ligge på den sunde tallerken i fremtiden?”

Vi glæder os til igen i år at indbyde til SfE Årsmøde
med spændende foredrag, ”SfE ung forsker pris” og networking.

Mødet finder sted:

Fredag d. 28. oktober 2022 fra 09:00-15:30
Afholdes hos Landbrug & Fødevarer,
i Rådssalen, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 Købehavn V.

Årets hovedtemaer har fokus på:




Brændpunkter i hjerte-sunde kostråd
Bæredygtighed, (u)sund mad og mærkning
Sund aldring og forskningens svar til at holde
os skarpe og vitale igennem livet

Program
09:00-09:30

Registrering
Kaffe/te og snacks

09:30-09:40

Velkomst
SfEs forperson Camilla Trab Damsgaard

09:40-09:45

Velkomst fra huset
Puk Ingemann Holm, Ernæringchef v Landbrug & Fødevarer

Session 1

Brændpunkter i hjerte-sunde kostråd
Chairs: Susanne Wolff & Kristina Pigsborg

9:45-10:05

Hjertekosten brændpunkter: Hvad siger den nyeste
viden på området? Kød, Mættet fedt, Fiskolietilskud.
Natasha Selberg, Ernæringsfaglig chefkonsulent, Hjerteforeningen

Q&A
10:05-10:45

Vidensopdatering på fiskeolie: er det stadig sundt?
TBA

Q&A
10:45-11:00

Strække ben – kort pause

Session 2

Ung forskerpris & rejselegatmodtager 2022
Chairs: Malene Nygaard & Julie Mansfeldt

11:00-12:00

Korte oplæg fra de nominerede til ung forskerprisen
Rejselegatmodtager 2022
Anne V. Aurup, Phd-studerende, Institut for Idræt og Ernæring, KU

Overrækkelse af Ung forskerpris

12:00-13:00

Frokost

Session 3

Bæredygtighed, (u)sund mad og mærkning
Chairs: Camilla Damsgaard & Natasha Selberg

13:00-14:40

Har ultra-forarbejdede fødevarer en plads i de nordiske
anbefalinger?
Helle Margrete Meltzer, Department of Environmental Health,
Norwegian Institute of Public Health, Oslo

Q&A

13:40-14.10

Kan sundhed og bæredygtighed kombineres for
fødevaremærkningsordninger?
Ellen Trolle, Senior forsker, DTU Fødevareinstituttet
Q&A

14.10-14.25

Vinkler på klimamærkning af fødevarer
Indlæg fra forskellige aktører og diskussion fra salen

14:25-14.45

Eftermiddagskaffe og kage

Session 4

Inspirationsoplæg
Chairs: Susanne Wolff & Anette Due

14:45-15:30

Hvad siger nyeste forskning om sund aldring og hvad
skal vi spise for at holde os skarpe og vitale igennem
livet?
Morten Scheibye-Knudsen, MD, Lektor, Institut for Cellulær og
Molekylær Medicin, Københavns Universitet

Q&A

15:30

Tak for i dag og på gensyn!

Praktiske oplysninger
Sted
Landbrug og Fødevarer, Rådssalen, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 Købehavn V

Pris
300 kr. for selskabets medlemmer
100 kr. for selskabets studerende medlemmer
500 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske online på hjemmesiden https://www.sfe.dk under ”Møder og
tilmelding” senest d. 14. oktober 2022.
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.

Ung forskerpris - Abstracts
Vi opfordrer alle bachelor-, kandidat- og ph.d-studerende samt postdocs til at
indsende abstracts. Abstracts på dansk eller engelsk (maks 250 ord) med angivelse
af forfattere og affiliationer.
Udvælgelse af abstracts til præsentation sker af et bedømmelsesudvalg nedsat af
SfEs bestyrelse. Udvælgelseskriterierne er beskrevet på hjemmesiden.
Deadline for modtagelse af abstracts er d. 10. oktober 2022 og det skal sendes til
sfe@sfe.dk.

Pris for bedste abstract
Der uddeles en pris for bedste abstract på 2.500 kr. Prisen
overrækkes på årsmødet. Prisen kan kun tildeles personer,
som er til stede under temamødet og som er medlem af SfE.

