Årets kef–ambassadør: Leiv Ose en fortrolig støttespiller!
Årets kef-ambassadør har vært en promotør for viktigheten av tverrfaglig samarbeid med kef
i behandlingen av pasienter med ulike former for dyslipidemi. Han har gjennom hele sin
karriere ved Lipidklinikken i Oslo løftet viktigheten av kef sin kompetanse for god tverrfaglig
behandling av pasienter med lipidforstyrrelser.
Både pasient, pårørende og helsepersonell har møtt kef som en naturlig del av
pasientforløpet ved lipidklinikken. Ved å alltid inkludere kef i blant annet
pasientkonsultasjoner, forskning, undervisning og i utarbeidelse av
faglitteratur/opplæringsvideoer har han løfte ernæringens betydning for god hjerte- og
karhelse.
Siden Lipidklinikken ble startet i 1984 og frem til 2014 har det vært ansatt 20 kliniske
ernæringsfysiologer i ulike stillinger ved Lipidklinikken, blant annet som daglig leder (Ellen
Strøm). Årets kef-ambassadør LEIV OSE har bidratt sterkt til å løfte klinisk
ernæringskompetanse i behandling av lipidforstyrrelser.
TUSEN TAKK!
Les hele nominasjonsbrevet ved å trykke her.

Årets kef 2017: Anne-Marie Aas en meget engasjert og
dyktig kef!
Anne-Marie er et forbilde for oss alle med sitt engasjement og faglige tyngde innen klinisk
ernæringsbehandling av pasienter med diabetes. Både nasjonale og internasjonale
fagmiljøer anerkjenner hennes ekspertise på området og hun har vært en viktig bidragsyter
som leder for en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet som har utarbeidet nye nasjonale faglige
retningslinjer for behandling av diabetes (lansert 2016). Per i dag er hun leder for en
arbeidsgruppe i «The Diabetes Nutrition Study Group of the European Association for the
Study of Diabetes» som reviderer europeiske retningslinjer for diabetes. Opp gjennom årene
har hun delt av sin kompetanse gjennom blant annet undervisning, utarbeidelse av
pasientmateriell og som ernæringsfaglig ressurs i Diabetesforbundet.
Forskningen ligger Anne-Marie sitt hjerte nær og hun er aktiv innen forskning ved OUS, hvor
hun også veileder PhD – stipendiater og har sittet i bedømmelseskomiteen for flere
doktorgradsavhandlinger. Samtidig er hun opptatt av å ivareta pasienter med god individuell
og tverrfaglig behandling.
Fagpolitikken begynte hun å engasjere seg i allerede i 1997 og hun har vært tillitsvalgt for
Forskerforbundet, nestleder i KEFF og aktiv i flere referansegrupper i foreningen vår m.m.
Anne-Marie er alt i alt en person med høy integritet og god sans for rettferdig behandling.
Får hun en oppgave så tar hun den på strak arm og kanskje kommer det også en liten trall.
Gratulerer Anne-Marie: du er en verdig vinner av prisen «årets kef 2017».
Les hele nominasjonsbrevet fra Anne-Marie sine kollegaer ved å trykke her.

