Referat: Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, den 10.05.2019 i
hotel Marselisborg i Århus
Referent: Rudolf Albert Scheller

Dagsorden ifølge selskabets vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer: 2 forslag til vedtægtsændringer (se side 2)
5. Valg af formand (ikke aktuelt, nyvalg 2020)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vedtægter herom på side 3).
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds.
8. Eventuelt

Valg af dirigent
Valget faldt enstemmigt på Professor Henrik Højgaard Rasmussen

Var generalforsamlingen lovlig indvarslet?
Ja

Formandens beretning
Formandens beretningen for DSKE v. formanden lektor Jens Rikardt Andersen er vedlagt sidst i
dokumentet.
Efter beretningen kom der følgende spørgsmål:
Der spørges om støtte til oversættelse af ESPEN-guidelines fra engelsk til dansk.
Henrik Højgaard Rasmussen svarer, at der arbejdes på at ESPEN-guidelines gøres mere læsevenlige og der
arbejdes på, at få dem oversat til dem udvalgte sprog. Ved ESPEN-mødet i september 2019 tages dette
emne op.
Spørgsmål af flere medlemmer, hvor DSKE - årsmøder skal ligge.
Jørgen Wiis forslog, at årsmøderne med fordel kunne afholdes i midten af Danmark (f.eks. Middelfart) og at
Dansk Selskab for Anæstesiologi har gode erfaringer med dette. Christian Lodberg Hvas fremlagde, at
begge årsmøder har deres kvaliteter med to velfungerende grupper, som forbereder disse møder hver især.
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Efter lidt diskussion var der konsensus om, at møderne traditionen tro skal afholdes på skift i Århus og
København.
Spørgsmål om anbefaling af fagforeninger til studerende i Klinisk Ernæring på København Universitet
Her blev der spurgt ind til DSKE-formandens rolle, men han informerer studerende i sin rolle som lektor og
det har intet med hans rolle som DSKE–formand at gøre.
Spørgsmål om medlemmer af FaKD kunne blive DSKE–medlemmer til reduceret pris
Christian Lodberg Hvas fremlagde at DSKE er et Videnskabeligt Selskab, og det derfor vil være problematisk
at favorisere medlemmer af en fagforening frem for en anden. (Information: der var ikke indsendt et forslag
til generalforsamlingen herom og derfor var der hellere ikke noget afstemning).
Spørgsmål om DSKE skal have en pressestrategi
Der oplyses, at det er diskuteret før og at det tage op af bestyrelsen ved de næste møder. Det kom ikke til
en egentlig konklusion.
Et DSKE -medlem oplyser, at det ville være godt med flere medlemsaktiviteter
DSKEs bestyrelse bifalder denne opfordring, men oplyser på samme tid, at alt arbejde i DSKEs bestyrelse er
ulønnet fritidsaktivitet, og det begrænser, hvad man kan overkomme. DSKEs bestyrelse opfordrer
medlemmer til selv at være aktive med forslag og også medvirke til at arrangere møder i DSKEs regi.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation

Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
Kasserer Jørgen Wiis oplyser, at DSKE har en god kassebeholdning og der må gerne bruges flere penge. Der
er en fremgang på 60.000 kroner i DSKEs formue.
Flere medlemmer spurgte efter regnskabet for årsmøderne, da disse indgår i DSKEs regnskab uden at disse
regnskaber bliver revideret. Der oplyses, at DSKEs bestyrelse ser på årsmødernes regnskab, men der var
almen enighed om, at det skal fremgå af DSKEs regnskab hvilke indtægter og udgifter der har været ved det
næste årsmøde. Der overvejes også, om DSKE skal have en konto eller flere konti (DSKE og årsmøderne).
Kasserer oplyser, at det er svært at lægge et årsbudget, da budget afhænger af aktiviteterne i selskabet og
disse er ikke kendt et år forud.
Kontingent ingen ændring.
Regnskab og budget godkendt med akklamation

Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Der var kommet to forslag til vedtægtsændringer: se venligst invitationen til generalforsamlingen, som er
vedlagt.
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Forslag 1
§ 3.3 stryges
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
Forslag 2
Anne Marie Beck forslår, at der første stemmes om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
§ 4.1. Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens
sammensætning bør tilstræbes at dække flere lægelige specialer i et bredt udsnit af landet og såvel den
primære og den sekundære sundhedssektor. Formanden og 5 medlemmer skal være læger, og der vælges 2
lægelige suppleanter. Sygeplejersker, kliniske diætister og cand. Scient. (klinisk ernæring) vælger hver to
medlemmer og en suppleant.
Forslaget vedtaget med akklamation med enkelte redaktionelle ændringer i ovennævnte form.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende træder ud af bestyrelsen: Mette Holst, Anton Bilenko & Tina Beermann

I DSKE vælges ifølge vedtægterne medlemmer og suppleanter af de forskellige faggrupper for 2 år.
Læger:
Gitte Dam blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Lars Vinter-Jensen blev valgt som bestyrelsesmedlem
Daniel Faurholt-Jepsen blev valgt som suppleant
Sygeplejersker:
Pia Søe Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Kristine Leth Hjort blev valgt som bestyrelsesmedlem
Jette Lindegaard Pedersen blev valgt som suppleant
Kliniske diætister:
Anne Wilkens blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Cand. Scient.er:
Marianne Boll Kristensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Randi Tobberup blev valgt som bestyrelsesmedlem
Helle Marie Madsen blev valgt som suppleant
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Revisorsuppleant
Christian Lodberg Hvas blev genvalgt som revisorsuppleant

Eventuelt
Intet behandlet
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DSKE
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
08-04-2019

GENERALFORSAMLING i DSKE, fredag 10. maj 2019 kl. 16.30 Hotel
Marselis, Århus

Formandens beretning:

Hermed et kort rids over foreningens aktiviteter det seneste år. Du kan se flere
oplysninger på WWW.DSKE.DK , hvor der er links til uddybende informationer.

Ved seneste opgørelse i januar 2019 havde vi 481 medlemmer i DSKE, det er et
jævnt og langsomt stigende antal indtil 2017 og så et fald i 2018.
Blokmedlemmer i ESPEN: 60 nu, også jævnt stigende, men medlemsmæssigt er vi
et af de små lande. Vor videnskabelige aktivitet målt på antal
kongrespræsentationer er langt højere end medlemstallet lader antyde. Henrik
Højgaard og Mette Holst har i mange år gjort Danmark kendt og respekteret i
ESPEN.

Medlemmernes sammensætning og antal varierer jo med kontingentbetalingen,
men ved sidste opgørelse 21/1-19 var der i DSKE:
15 % læger
47 % diætister
9 % sygeplejersker
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12 % cand scient i klinisk ernæring
17 % andre

Ved tilsvarende opgørelse i 2010 var der ca. 50% diætister, 25% sygeplejersker og
25% læger.
Tilvæksten i medlemsskaren er især sket i gruppen cand scient og andre, herunder
studerende

Bestyrelsen har lagt vægt på at byde på et stigende antal medlemsaktiviteter,
samt at reducere bureaukratiet.

Vi gennemførte en medlems-enquete i 2010, hvilket vi havde glæde af i mange år
efter. Vi kunne overveje at gentage dette med henblik på at afdække
medlemmernes ønsker lige nu.

Nyhedsbrevene er med stor flid og entusiasme blevet passet af Mette Holst – et
stort og flot stykke arbejde.

Vi skal sige farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer:

Mette Holst har i mange år gjort rigtigt meget for DSKE og er blevet hædret i
ESPEN for en tilsvarende stor indsats der. Vi siger på gensyn til Mette i håbet om,
at se hende igen i DSKE´s bestyrelse efter et pusterum. Tina Beermann har også
gjort en kæmpe indsats for DSKE i bestyrelsen og falder nu for
funktionstidsgrænsen. Vi skylder hende stor tak. Tina er nu blevet selvstændig,
men vi håber meget, at hun på et tidspunkt får kræfter til at indtræde i
bestyrelsen igen. Anton Bilenko var her ikke så længe, men viste stor entusiasme
og vil helt sikkert blive et stort aktiv for dansk, klinisk ernæring. Det er et slidsomt
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job at være under speciallægeuddannelse i Danmark, men vi regner med at se
Anton igen, når han er fået en fast stilling.

Det er med stor glæde, at så mange af de øvrige fortsat kan afse tid til
bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens arbejde:
Vi holder nu 1 konstituerende og strategisk møde årligt, samt et længere møde i
tilgift til korte møder før en del af initiativmøderne.

Fremmødet er vekslende og noget geografisk bestemt. Især de korte møder før
initiativmøderne har det været svært at gennemføre, så hovedparten af den
daglige drift er pr. e-mail.

Via selskabets medlemskab af LVS (lægevidenskabelige selskaber), tidl DMS (dansk
medicinsk selskab) har vi fået fremsendt en lang række muligheder for at
kommentere store rapporter om alt mellem himmel og jord i høringsrunder.
Udvalgte emner er udtaget til rundsendelse, og er blevet kommenteret og i andre
tilfælde er der udpeget medlemmer til udvalg og rådgivende nævn. Det gælder
således behandling af type 2 diabetes mellitus, spiseforstyrrelser, peri-operativ
ernæring ved benamputation og onkologi. Disse processer kunne godt fortjene
øget opmærksomhed, men er arbejdskrævende, og der er næsten altid meget
korte høringsfrister. Ofte beder bestyrelsen særligt kompetente medlemmer om
at kommentere, og vi er meget taknemmelige for, at de pågældende næsten altid
påtager sig opgaven. Uden dem ville DSKE`s indflydelse være meget ringere.

7

Forum for underernæring er et bredt samarbejde, som i mange år har været
varetaget af Jens Kondrup. Til bestyrelsens glæde arbejder han videre i denne
interessegruppe.
Tak for indsatsen til de mange, som har gjort og gør en indsats til vort fælles
bedste.

Årsmøderne:
Arrangeres som tidligere af en jysk (Mette Borre, Gitte Dam, Henriette Vind
Thaysen, Henrik Højgaard Rasmussen, Christian Lodberg Hvas, Kirstine Glud
Frederiksen, Anne-Sofie Kannerup) og en københavnsk gruppe (Marianne Boll
Kristensen, Anne Wilkens Knudsen, Lise Munk Plum, Jørgen Wiis, Pia Søe Jensen,
Anne Marie Beck). Grupperne varierer lidt fra år til år, men grundstammen er den
samme. De gør et meget stort og alt for anonymt arbejde med den meget store
opgave. Vi skylder dem alle en meget stor tak for indsatsen.

Initiativmøder:
Vi måtte desværre aflyse et møde i Sønderborg 27. september med de
praktiserende læger i centrum. Der var meget ringe tilslutning.

5. november arrangerede Anton Bilenko og Rudolf Scheller et velbesøgt møde om
parenteral ernæring i Kolding.

Der er planlagt en række initiativmøder i efteråret 2019.

Temadage:
28. februar stod Tina Beermann for et debatskabende arrangement i København
om plantebaseret kost. Vi måtte i den forbindelse for første gang tage stilling til,
om der måtte sendes radio direkte fra mødet, og om der måtte optages til brug i
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landsdækkende medier. Vi havde ikke set det komme, og valgte derfor en
konservativ holdning (et nej). Vi hører gerne synspunkter om dette fra
medlemmerne.

13. marts afholdtes en velbesøgt temadag om ernæringssygepleje i Hvidovre ved
Pia Søe Jensen og Mette Holst. Dejligt at se den store interesse.

1. april var der stor tilslutning til temadag i Odense om sondeernæring arrangeret
af Rudolf Scheller og Anton Bilenko. Mange nye ansigter dukkede op, og en del af
dem melder sig forhåbentlig ind hos os.

ESPEN:
Danmark var som vanligt fornemt repræsenteret ved den årlige ESPEN-kongres i
Madrid med flere deltagere, indlæg og posters end svarende til vort beskedne
medlemstal. Vi håber på samme store fingeraftryk i 2019 i Krakow.
Blokmedlemskabs-ordningen kører fortsat, men vi har for få medlemmer, synes vi
selv. Vi synes også, vi har forsøgt at rekruttere yderligere, men her kræves nye
ideer.
Blokmedlemmer betyder medlemmer af ESPEN, der også er medlemmer af DSKE,
får en kontingent-reduktion fra 120 til 90 euro årligt (fordi vi opkræver
kontingentet lokalt).
Det er visionen, at få nogle af ESPENs uddannelsesaktiviteter (LLL) til Danmark.
Jens Kondrup og Henrik Højgaard Rasmussen er blevet akkrediteret til at forestå
sådanne aktiviteter, og de er da også småt kommet i gang med et LLL-event om
ernæring af cancerpatienter 21/11-18. Vi håber, på øget aktivitet fremover, men
skal nok have styrket vor interne organisering.
Også i andet, internationalt arbejde har DSKE manifesteret sig. ONCA (Optimal
Nutritional Care for All) involvere et meget bredt samarbejde, som også inddrager
patienter. DSKE var repræsenteret af Mette Holst, Henrik Højgaard og Jørgen Wiis.
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Økonomien:
Er jo rimelig. Vi er et velpolstret selskab, og skal bruge lidt flere penge på
medlemsaktiviteter.

Hjemmesiden:
Er blevet velfungerende. Der er lagt en stor indsats fra sekretariatet i oprettelse
af nye funktioner og pasning af de eksisterende.

Sekretariatsfunktionen:
Har været velfungerende i Århus takket være Susan – tak for indsatsen, men
uden Anne og Marianne til at holde sammen på det hele, var det aldrig gået.
Spørgsmål, bemærkninger, meningstilkendegivelser mv er meget velkomne
Jens Rikardt Andersen
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