Du kan blive medlem af DSKE, hvis du har en sundhedsfaglig
uddannelse og arbejder med underernærede/fejlernærede patienter,
er involveret i uddannelse af sundhedsfagligt personale, og/eller er
involveret i forskning inden for selskabets formål.
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Fordele ved medlemskab:

Fordele ved medlemskab:

-

-

-

Deltagelse i temadage og initiativmøder med foredragsholdere
fra ind- og udland.
Mulighed for via selskabet at få indflydelse på aktuelle
politiske tiltag vedrørende ernæring.
Netværk og faglig sparring med andre ernæringsinteresseret i
ind- og udland.
Mulighed for at søge selskabets legater.
Mulighed for blokmedlemsskab af ESPEN til reduceret pris (90
Euro imod ellers 120 Euro). Som medlem af ESPEN får du
mulighed for at tage eksamen ved LLL kurser.
Nyhedsbrev med seneste nyt omkring ernæring fra ind- og
udland, samt reminder om kongresser, møder,
foredragsmateriale.
Indflydelse på emner til initiativmøder, eller ønske om
afholdelse i dit nærområde.
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Kontingent udgør 325 kr. årligt. Herudover opkræver Lægefagligt
selskab 200 kr. for læger og 100 kr. for øvrige medlemmer i
administration af kontingenterne.
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Læs mere og meld dig ind på dske.dk under medlemskab.
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