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Dysfagi temadag 31.5 i Odense – nyt lokale
Rejselegater, uddannelseslegat, Jens Kondrup Prisen
ESPEN kongres, Bella Center 17-20. september 2016
Dysfagi-temadag i Odense 31. maj

ESPEN 17-20. september 2016

Tirsdag 31. maj 2016 holdes temadag om dysfagi i
Odense, i anledning af ny national klinisk retningslinje.
Interessen har været stor, og arrangementet er flyttet
til DOK 5000, Havnegade 20, Odense C. Tilmelding kan
endnu nås, se program og detaljer under
Arrangementer på www.dske.dk.

Mikrobiom og ernæring
Husk initiativmøde om ernæring og mikrobiom, i
Aarhus den 15. juni 2016. Program på www.dske.dk.

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 senest 10. juni 2016.

Jens Kondrup Prisen
Blev uddelt ved årsmøde i klinisk ernæring på
Rigshospitalet 8. april 2016. Jens Kondrup motiverede
selv tildelingen af legatet på 10.000 kr, som blev tildelt
docent Anne Marie Beck, Metropol.

Nutricia uddannelseslegat
Uddannelseslegatet inden for klinisk enteral ernæring,
sponsoreret af Nutricia, blev uddelt af DSKEs
bestyrelse ved årsmøde i klinisk ernæring 8. april.
Legatet på 25.000 kr tildeltes cand. scient. i klinisk
ernæring Matilde Jo Allingstrup med henblik på
studiebesøg hos forskergruppen ved University of
Sydney under ledelse af Gordon Doig. Matilde
gennemgik også ved årsmødet det nyligt publicerede
studie med randomisering af 339 voksne patienter på
intensivafdeling til enten relativ kalorierestriktion eller
standard ernæringsterapi, og hvor der i gruppen med
kalorierestriktion var en højere 60-dages overlevelse
(Doig GS et al, Lancet Respir Med 2015;3:943).

Den europæiske ernæringskongres, ESPEN, afholdes
17-20. september 2016 i Bella Center, København.
Temaet er Collaboration in Nutrition. Alle med
interesse for klinisk ernæring opfordres til at deltage i
kongressen. Yderligere information www.espen.org.

Ny formand
og nye bestyrelsesmedlemmer i DSKE
DSKE holdt efter årsmøde i klinisk ernæring 8. april
generalforsamling. Referat fra generalforsamlingen
ligger på hjemmesiden www.dske.dk under fanebladet
”Generalforsamlinger”. Den nye bestyrelse består af
• Jørgen Wiis, overlæge, Rigshospitalet (formand)
• Palle Bekker Jeppesen, overlæge, Rigshospitalet
• Anni Linnet Nielsen, overlæge, Herlev
• Rudolf Scheller, overlæge, Odense
• Christian L Hvas, overlæge, Aarhus
• Henrik Højgaard Rasmussen, overlæge, Aalborg
• Mette Holst, sygeplejerske, Aalborg
• Pia Søe Jensen, sygeplejerske, Hvidovre
• Kirstine Guld Frederiksen, klinisk diætist, Herning
• Anne Wilkens Knudsen, klinisk diætist, Herlev
• Tina Beermann, cand.scient., Aalborg
• Marianne Boll Kristensen, cand.scient, Metropol
(sekretær)


