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!Årsmøde klinisk ernæring fredag 8. april 2016
!Jens Kondrup Prisen og ESPEN rejselegater
!ESPEN kongres, Bella Center 17-20. september 2016
Årsmøde klinisk ernæring

Forum for underernæring

Fredag 8. april 2016 afholdes årsmøde i klinisk
ernæring på Rigshospitalet, København. Programmet
kan ses på www.dske.dk, hvor der også er link til
tilmelding.

DSKE er en af 17 organisationer, som over for
sundhedsminister Sofie Løhde har fremsat seks
anbefalinger for at imødegå underernæring i Danmark.
Organisationerne tæller udover DSKE bl.a. Landbrug &
Fødevarer, hvor direktør Karen Hækkerup står i
spidsen for videre dialog med ministeriet. De seks
punkter, kort:
• Behov for nationale data på forekomst og udvikling
af underernæring
• Indsats over for den enkelte, straks efter at
underernæring er påvist
• Lovgivningen skal afspejle, at maden, ernæringen
og måltider er centrale elementer for forebyggelse,
genoptræning og rehabilitering
• Økonomiske incitamentstrukturer skal understøtte
en sammenhængende indsats mod underernæring
på tværs af sektorer
• Borgeren skal være i centrum for maden og
måltidet, og det skal prioriteres højere, end det er i
dag
• Gennemførelse af en oplysningskampagne

Jens Kondrup Prisen
Er på 10.000 kr og uddeles første gang ved årsmødet
8. april. Prisen tildeles et DSKE-medlem, som har gjort
en forskel inden for behandling af sygdomsrelateret
underernæring. Frist for indstilling af kandidater er
overskredet.

ESPEN 17-20. september 2016

Kronisk pancreatitis
Den europæiske ernæringskongres, ESPEN, afholdes
17-20. september 2016 i Bella Center, København.
Temaet er Collaboration in Nutrition. Deadline for
indsendelse af abstract er 6. april 2016.
Alle med interesse for klinisk ernæring opfordres til
at deltage i kongressen. Yderligere information
kommer på www.dske.dk og www.espen.org.

Rejselegater til ESPEN 2016
DSKE uddeler 5 rejselegater à 3.000 kr til deltagelse i
ESPEN 2016 i København. Medlemmer af DSKE kan
søge om legatet, der fortrinsvises tildeles personer,
som præsenterer videnskabelige resultater ved
kongressen. Legatet søges ved mail med ansøgning,
abstract for kongresposter/foredrag og CV til
bestyrelse@dske.dk.

DSKE holdt 10. november 2015 initiativmøde om
eksokrin pancreasinsufficiens og kronisk pancreatitis.
Foredragsholdere var
• Mary Philips, Royal Surrey County Hospital,London
• Asbjørn Drewes, Aalborg Universitetshospital
• Søren Schou Olesen, Aalborg Universitetshospital
Præsentationer fra tidligere initiativmøder findes på
www.dske.dk.

ESPEN guidelines
ESPEN kliniske guidelines kan hentes på
www.espen.org. Senest om ernæring ved demens.

Nationale kliniske retningslinjer: geriatri
DSKE medvirker til at udarbejde national klinisk
retningslinje (NKR) for træning og ernæring til ældre
patienter. Se https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nkr.

