
 

 

 

Jens Kondrup Prisen 2019 
 

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) tildeler Jens Kondrup Prisen 2019 til  
 

Henrik Højgaard Rasmussen 
 
Henrik har gennem mange år ydet er stor indsats indenfor klinisk ernæring, organisatorisk gennem DSKE og ESPEN, 

udviklingsmæssigt via Ålborg Universitet og bl.a. vejleder for en række PhD-studerende, samt forskningsmæssigt og klinisk gennem 

opbygningen af et internationalt anerkendt center i Ålborg. 

Henrik har i mange år været meget aktiv indenfor behandling og forskning indenfor sygdomsrelateret underernæring. På Ålborg 
Universitetshospital, i de seneste år som leder af Center for Ernæring og Tarm-sygdomme, har han på imponerende vis har fået 
hospitalsledelsen til at interessere sig for, bakke op om og støtte gennemførslen af en række klinisk betydende forskningsprojekter 
med store udbredelsesmuligheder både national og internationalt. Med bl.a. oprettelsen af Kulinarium har det betydet, at der er 
kommet endnu mere fokus på måltidets rammer og smagfuld mad og drikke som uhyre vigtige dele af patienternes 
ernæringsbehandling.  
Henrik har ligeledes i mange år været aktiv når det gælder internationale perspektiver af forskning inden for sygdomsrelateret 
underernæring. Det er/har været i regi af ONCA, ESPEN Council, Scandinavian Nutrition Group, som supervisor og underviser på 
Nordisk Nutritions Akademi og som en af ophavsmændene bag NRS2002 i tæt samarbejde med Jens Kondrup.  
Også nationalt er han med til at sætte dagsordenen – det gælder fx i forhold til rådgivning af SST, som tidligere formand for DSKEs 
bestyrelse, i arbejdet med at få (under)ernæring med som en national kvalitetsindikator i LKT-regi, og i forbindelse med udvikling af 
kurser målrettet bl.a. læger.  
Herudover er han en vældig dygtig og ikke mindst pædagogisk formidler. 
 

Om Jens Kondrup Prisen: 

Jens Kondrup Prisen på 10.000 kr. kan uddeles én gang årligt af DSKE ved Årsmødet i Klinisk Ernæring.  
Prisen tildeles et medlem af DSKE, som har gjort en forskel inden for behandling af sygdomsrelateret underernæring. 
Kriterier som indgår ved vurdering af indstillede kandidater: 

 Gennemførelse af klinisk betydende projekt eller intervention med udbredelsesmulighed 

 Aktiv behandling eller forskning inden for sygdomsrelateret underernæring 

 Internationale perspektiver af forskning inden for sygdomsrelateret underernæring 

Hvem er Jens Kondrup? 

Jens Kondrup (JK) er en pioner inden for klinisk ernæring, såvel nationalt som internationalt. Som den første i 
Danmark startede JK en ernæringsenhed med samarbejde mellem kliniske diætister, læger og køkkenet, på 
Rigshospitalet i 1990. JK tog initiativ til ernæringsscreeningssystemet NRS 2002, som i dag anbefales i Danmark og i 
ESPEN. Han har bl.a. belyst proteins betydning ved ernæring af patienter med leversvigt og stressmetabolisme og er 
medforfatter til mere end 100 videnskabelige artikler. JK var med til at starte uddannelsen til kandidat i klinisk 
ernæring på Københavns Universitet som professor i klinisk ernæring (2003), tog initiativ til dannelse af Dansk Selskab 
for Klinisk Ernæring og var formand fra 1996-2003 og igen fra 2012-2016. Han er en efterspurgt national og 
international foredragsholder.  
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