
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 

Referat fra ordinær generalforsamling, fredag 8.5.2015, Hotel Marselis, Aarhus. 

 

1. Valg af dirigent 

Jens Rikardt Andersen var dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt og lovlig efter vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning 

Perspektiver 

DSKE er i god stand med stigende medlemstal og solid økonomi, men formuen er 

svindende. 

Fortsat fokus og indsats påkrævet: 

Ledelsers bevågenhed kommer ikke spontant 

Strategisk satsning på netværk og dokumentation 

Medlemstal: 455 (Læger: 15%; Sygeplejersker: 15%; Diætister: 50%; Økonomaer: 5%; 

Studerende: 4%; Firmaansatte 5%; Diverse 4%)  

Forskning 

MNI midler:  

a) Planlagt NICO RCT med ca. 2.000 ptt i 6 forskellige specialer i 6 europæiske lande. 

Samarbejde med Copenhagen Trial Unit. ECRIN: ca. 2,5 mio kr bevilget 

Afslag fra Strategisk Forskningsråd, ult april 2014. Projekt opgivet. 

b) Opdateret meta-analyse sammen med Nordisk Cochrane og Copenhagen trial Unit, 

bl.a. mhp opdatering af NRS 2002. 

Protokol i review – ca. 1200 RCT foreløbigt identificeret 

Formentlig færdig i løbet af sommeren 2015  

Proteinbehov hos syge: balance studier og clinical outcome, Peter Weijs, Holland, & 

Gianni Biolo, Italien: i gang 

2 stk DSKE legater til ESPEN kongres á kr. 7.500, til medlemmer, der har fået antaget et 

abstrakt. 

Nutricia uddannelseslegat 

Vejledninger 

Plan for 2015: generisk vejledning i ernæringsterapi til brug for specialer, som i 

forvejen har mindre konkrete vejledninger for ernæring af deres patienter. 

Ernæring i pakkeforløb for kræftpatienter? 

Undervisning 

23.09.14 Temadag: Ernæring og livskvalitet  

23.03.15 Temadag: Back to basics 

Implementering 

Planlagt: Implementering på RegionH hospitaler. Flere hospitaler udpeger et par 

afdelinger med mange risikopatienter. Katalog udarbejdet med mulige løsninger. 

‘Patrulje’ fra RegionH ernæringskomité laver handlingsplan sammen med 

afdelingsledelse. Særligt fremhæves ‘productive ward’, Gastromed, Hvidovre.  

Mål: øget andel som når mindst 75 % af behovet 

DK fra 2015: Screeningsresultat linket til ICD-10 kode/SKS kode (DE40-DE47)  tilføjes 

egenskaben 06K32 (Kompl.bidiag. v sygd i fordøjelsesorg). Men 06K32 forekommer ret 

sparsomt – kun i ’MDC06 - Sygdomme i fordøjelsesorganerne’ og ’MDC07 - Sygdm. i 



lever, galdeveje og bugspytkirtel’. DSKE planlægger henvendelse til DRG/SSI m.h.t. 

videre udbredelse. 

Netværk 

Forum for Underernæring (Landbrug og Fødevarer, K&E, DSKE) 

Samarbejde med Kost- og ernæringsforbundet: sætte fælles mål for indsatsen, 

dokumentere effekt af indsatser 

Offentlig opmærksomhed 

DSKE på Facebook: 212 likes 

Patienter og underernæring på Facebook: 413 likes 

 

Bemærkninger ifm beretningen: 

1. Jørgen Wiis havde deltaget idet svenske selskab, SWESPENs årsmøde 1.5.2015. 

Forslag til årsmødeudvalget om fremover at invitere nordiske repræsentanter til 

årsmødet i klinisk ernæring. Forslag til årsmødeudvalget om at udsende program 

for årsmødet til de tilmeldte på forhånd. 

2. Hjemmesiden fungerer godt og er selskabets primære ansigt udadtil. 

3. Kontakt til hjemmesygeplejersker og praktiserende læger kan overvejes udbygget i 

det kommende år. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent 

Betina Eskesen fremlagde regnskab for 2014. Formuetilbagegang 33.962,65 kr til 

243.396,97 kr pr 31.12.2014. Der har været øget aktivitet og god deltagelse i 

bestyrelsesmøder. Udgiftstunge poster bl.a. transport til bestyrelsesmøder. Udgift til 

sekretærbistand, tidligere 35.000 kr/år, forventes genetableret i 2015 og vil forøge 

udgiftsniveauet yderligere. Regnskabet blev godkendt, med forbehold at der tilføjes 

note om øremærkede midler. Fremover lægges budget og aflægges halvårsregnskab. 

 

Kontingent: Bestyrelsen vedtog kontingentforhøjelse fra 250 kr/år til 325 kr/år. 

 

4. Valg af formand 

Jens Kondrup genvalgt 2014 og ikke på valg. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Læger: Ane Teisner (valgt 2014) træder ud af bestyrelsen, lægegruppen indstiller 

Rudolf Scheller, Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital, valgt. 

Christian L Hvas (valgt 2011) på valg, genopstiller, valgt. 

Jørgen Wiis (valgt 2010), Anni Linnet Nielsen (valgt 2014), Henrik Højgaard Rasmussen 

(valgt 2014) ikke på valg. 

Sygeplejersker: Betina Eskesen (valgt 2009) udtræder efter 6 år i bestyrelsen. 

Sygeplejegruppen indstiller Pia Søe Jensen, forskningssygeplejerske på 

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, valgt. Mette Holst (valgt 2014) ikke på 

valg. 

Kliniske diætister: Anne Marie Beck (valgt 2013) genopstiller, valgt. Mette Borre (valgt 

2010) ikke på valg.  

Kandidater i klinisk ernæring: Matilde Jo Allingstrup (valgt 2014) udtræder af 

bestyrelsen. KE-gruppen indstiller Marianne Boll Kristensen, Professionshøjskolen 

Metropol, valgt. Tina Beerman (valgt 2012) ikke på valg. 



 

Suppleanter til bestyrelsen: 

Læger: Lars Vinter Jensen (valgt 2011, ingen funktionstid) genopstiller, valgt. 

Sygeplejersker: Lise Munk Plum er valgt. 

Kliniske diætister: Birthe Stenbæk Hansen udtræder, Anne Wilkens Knudsen, Hvidovre 

Hospital, opstiller, valgt.  

Kandidater i klinisk ernæring: Ane Rytter (valgt 2013) genvalgt.  

 

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds. 

Revisorer: Jan Eriksen og Kirsten Færgeman genvalgt med applaus. 

 

7. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Forslag om at institutioner kan tegne institutionsmedlemsskab. Ikke vedtaget, bl.a. 

med begrundelse at medlemsskaber er individuelle iht vedtægten og stemmeret ved 

generalforsamling, giver adgang til temadage, rabat til ESPEN kongres mv. En afdeling 

kan imidlertid udmærket betale medlemmers kontingent via EAN-nr. 

 

8. Eventuelt 

Henvendelse mhp høringssvar til Region Midtjyllands sparekatalog rundsendes til 

bestyrelsen, drøftes ved næste bestyrelsesmøde. 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes 11. juni 2015. 

 

Referent: Christian Lodberg Hvas 

Formand: Jens Kondrup 

Dirigent: Jens Rikardt Andersen 


