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Biografier

Lars Ellegård

Lars Ellegård är docent och överläkare i klinisk nutrition vid Sahlgrenska  

Universitetssjukhuset i Göteborg. Han  undervisar i klinisk nutrition bland  

annat på dietist- och läkarprogrammen vid Sahlgrenska akademin,  

Göteborgs  universitet.

Jessica Ericson

Jessica Ericson är dietist och har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset 

sedan 2001. Hon har hela tiden arbetat med gastroenterologi men genom 

åren minskat på antal diagnoser för att de senaste 8 åren endast arbeta med 

patienter innan och efter esofaguscancerkirurgi. Jessica har även genomfört 

en forskarutbildning och disputerade 2021 där inriktningen var nutritionsstatus 

och dysfagi under den onkologiska och kirurgiska behandlingen.

Karrolina Eriksson

Karrolina Eriksson, legitimerad dietist. Arbetar inom specialistsjukvården på 

Hallands sjukhus Varberg sedan 2005. Har tidigare jobbat med b la stroke/

neurologi, njursjukdom men senaste 10 åren minskat ner på antal diagnoser och 

har nu sitt arbetsområde inom kirurgi/onkologi där hon huvudsakligen arbetar 

med ÖGI patienter. 

Folke Hammarqvist

Specialist och docent i kirurgi. Tjänstgör på Karolinska Universitetssjukhuset och 

är sektionschef för akut- och traumakirurgi. Undervisar i metabolism, nutrition, 

akutkirurgi samt traumatologi. Var med och startade SwESPEN 1999, därefter 

även SwERAS (Svenska ERAS-föreningen) samt delföreningen för akutkirurgi 

och trauma (SFAT inom Svensk Kirurgi). Under flera år engagerad i KN-kursen. 

Tidigare och pågående forskning inom forskat inom fälten metabolism, nutrition, 

akutkirurgi och traumatologi. Sedan årsskiftet registerhållare i SweTrau (Svenska 

Traumaregistret) samt ordförande i nationella arbetsgruppen för traumatologi.
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Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson, kolorektalkirurg, docent i kirurgi och sektionschef bäckencancer 

kirurgi, Karolinska sjukhuset Solna. Är medlem i Internationella ERAS society 

exekutiva kommitte och där ansvarig för evidensbaserade guidelines.  

Är också ansvarig för de två senaste Internationella guidelines i kolorektal 

kirurgi. Forskningsansvarig inom svenska ERAS (SwERAS).

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson är legitimerad dietist och medicine doktor i nutritionsepidemiologi. 

Mikaels avhandling, ”Diet and Sarcopenia”, fokuserad framförallt på sambandet 

mellan kostmönster och sarkopeni, men även på muskelfunktion och muskelmassa. 

Mikael är en uppskattad föreläsare och har mångårig erfarenhet av nutritions-

behandling inom intensivvård och arbetar idag kliniskt på Lindesbergs lasarett, 

Region Örebro län.

Malin Olofsson

Malin Olofsson, legitimerad dietist, är en färgglad dietist som till vardags jobbar 

på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Under sina 10 år som legitimerad dietist har 

Malin arbetat 3,5 år på kirurgiska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus och 

resterande del i den vackra sjöstaden Lidköping där både medicin- och kirurg-

patienter legat för handen.  Hon är ordförande i Dietisternas Riksförbunds 

sektion inom gastroenterologi.

Elisabet Rothenberg

Elisabet Rothenberg, legitimerade dietist, biträdande professor, hälsovetenskap 

högskolan Kristianstad. Hon är ordförande i SWESPEN. Har medverkan i fram-

tagandet av ESPEN guidelines Terminology och Hospital food. Elisabet är också 

aktiv i Dietisternas Riksförbund (DRF), europeiska dietistorganisationen The 

European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD). Hennes forskning 

rör sig inom området geriatrisk nutrition och handlar om energi och närings-

behov samt kroppssammansättning, i relation till hälsa under åldrandet. 

Elisabet är nu ansvarig för det Forte finansierade projektet ”Senior alert – ett 

medel för bättre vård i samverkan (SeSAM).
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TORSDAG 25 MAJ

TID  PROGRAM  FÖRELÄSARE

9:00 – 9:30  Registrering och kaffe

9:30 – 10:00  Introduktion  Fresenius Kabi

10:00 – 11:00  Nutrition av kirurgpatienten Folke Hammarqvist

11:00 – 12:00  Nutrition vid komplicerade kirurgiska fall Folke Hammarqvist

12:00 – 13:15  Lunch

13:15 – 14:15  Nutritionsvårdsprocessen för utredning och  
 behandling av nutritionstillstånd  Elisabet Rothenberg

14:15 – 15:15  Nutritionsbehandling vid ÖGI-kirurgi i praktiken Karrolina Eriksson 

15:15 – 15:45  Kaffe + produktvisning  Fresenius Kabi

15:45 – 17:15  Parenteral nutrition – nytta och risker 
 Blodprover och labbvärden i klinisk nutrition Lars Ellegård

17:15 – 17:30  Summering och utvärdering dag 1  Fresenius Kabi

18:45  Samling  Fresenius Kabi

19:00  Middag

FREDAG 26 MAJ

TID  PROGRAM  FÖRELÄSARE

8:30 – 9:30  Dietistens roll vid ERAS och kostråd vid stomi   Malin Olofsson

9:30 – 10:30  Enteral nutrition vid övre bukkirurgi med inriktning  
 esofagus cancer  Jessica Ericson 

10:30 – 11:00  Kaffe + produktvisning Fresenius Kabi

11:00 – 11:30  Introduktion till patientfall Folke Hammarqvist 

11:30 – 12:00  Patientfall  Folke Hammarqvist 

12:00 – 13:15  Lunch

13:15 – 14:15  Patientfall  Folke Hammarqvist  

14:15 – 15:15  Nutritionsbehandling av kirurgpatienter på IVA  Mikael Karlsson

15:15 – 16:00  Kaffe + produktvisning  Fresenius Kabi

16:00 – 17:30  Optimering för kirurgi och ERAS Ulf Gustafsson 

17:30 – 17:45  Summering och utvärdering dag 2  Fresenius Kabi

17:45  Hemfärd
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