
 

 

DSKE Temadag d. 23. september 2014 

 

Ernæring og livskvalitet 
 
 

Mødested: 
Arla 

Sønderhøj 14 
Viby J 
 

 
Program: 

 

Tidspunkt Emne Oplægsholder 

09.00-09.30 Morgenmad 
Registrering 

 

09.30-09.35 Velkomst og præsentation af dagens 
program 

Mette Borre/Tina 
Beermann/Anne Marie Beck 

DSKE 

09.35-10.35 Livskvalitet- hvad er det og hvordan 

kan det måles i relation til ernæring 

Jens Rikardt Andersen, 
Overlæge, lektor 

Ernæringsenheden, 

Rigshospitalet 

10.35-11.00 NILS studiet: Motivation factors and 
barriers for health-promoting lifestyle 
changes among elderly men with early 

stage prostate cancer and on active 
surveillance 

Mette Borre 
Klinisk diætist, Aarhus 

Universitetshospital 

11.00-11.20 Pause  

11.20-12.05 Livskvalitet efter Gastric Bypass 

operation 

Bodil Just Christensen 
Antropolog, post doc. 

Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi 

Københavns Universitet 

12.05-12.35 Forskningsprojekt Rumle - Har 
hjemmelevering af ernæringsoptimeret 

mad effekt på livskvalitet blandt 
patienter med lungekræft?" 

Eva Leedo, Josephine Gade 
og Sabrina Granov 
Alle Cand. scient. EFFECT 

Herlev Hospital 

12.35-13.20 Frokost  

13.20-14.05 Livskvalitet v. HPN Benedicte Wilson 
Overlæge 

Nykøbing Falster Sygehus 

14.05-14.30 Fra mos til klipning Birthe Rasmussen 
Tidligere indlagt patient 

14.30-14.55 Hvad koster livskvalitet? Økonomi med 

patienten i centrum 

Jens Kondrup 
Overlæge, Dr. Med., 

Rigshospitalet 

14.55-15.00 Afslutning Mette Borre/Tina 

Beermann/Anne Marie Beck 
DSKE 

 
 

 
 
 

Alle medlemmer af DSKE er velkomne uanset faggruppe og deltagelse er gratis for 

medlemmer. Bindende tilmelding per mail til DSKE sekretær tina.beermann@rn.dk senest 

d. 17. september 2014. Skriv ”efteruddannelse” i titelfeltet og oplys navn, titel og 

arbejdssted.  

Der er et begrænset antal pladser, så husk at give besked, hvis du bliver forhindret í at 

fremmøde. Udeblivelse uden afbud medfører et gebyr på 250 kr. 

Studier om klinisk ernæring inkluderer ofte livskvalitet 

som et måleparameter. Men hvad er det egentlig vi måler 

på og hvad har det af relevans? Vi søger svar fra såvel det 

kliniske, videnskabelige og personlige perspektiv.  

”Mad betyder at leve, og mad er til at leve af. Mad er 

indvævet i den menneskelige eksistens, i livets gang som 

meningsfuldt fænomen og som grundvilkår for at 

opretholde hvert enkelt liv. Mad er substans og symbol, og 

den er et udtryk for natur og kultur, idet den både er en 
biologisk nødvendighed og har sociokulturel betydning.” 

mailto:tina.beermann@rn.dk

