
Referat fra Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 3. maj 2013 
 

1. Valg af dirigent. Jens Rikardt Andersen vælges og konstaterer at generalforsamlingen er 
indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 
 

2.  Formandens beretning  
 

1. Perspektiver 
DSKE er i god stand med mange medlemmer og god økonomi. 
Fortsat fokus og indsats påkrævet: 
ingen bliver rige af at beskæftige sig med klinisk ernæring 
ledelsers bevågenhed kommer ikke spontant 

2. Forskning 
MNI midler anvendes til at sætte NICO-trial i gang (Nutritional 
Intervention and Clinical Outcome): RCT med ca. 2.000 ptt i 6 forskellige 
specialer i 6 europæiske lande, i samarbejde med Copenhagen Trial Unit. 
Opdateret meta-analyse sammen med Nordisk Cochrane Center og 
Copenhagen Trial Unit, bl.a. mhp opdatering af NRS 2002.  
2 stk DSKE legater til ESPEN kongres á kr. 7.500 & Nutricia rejselegat 

3. Vejledninger 
Plan for 2013/2014: generisk vejledning i ernæringsterapi til brug for 
specialer, som i forvejen har mindre konkrete vejledninger for ernæring af 
deres patienter 

4. Undervisning 
26. nov. 2012: Efteruddannelsesdag: fedtstoffer. 125 deltagere. Fem 
oplægsholdere. 
9. april 2013: Efteruddannelsesdag: mikronæringsstoffer. 80 deltagere. Fire 
oplægsholdere. 
Planlagt: 1-dagskursus for yngre læger (forår 2014) 

5. Implementering 
12. marts 2013: Initiativmøde: Ernæringsterapi ved kræftbehandling. Ca. 
110 deltagere. Fem oplægsholdere, herunder Michael Borre, formand for 
DMCG. 

6. Medlemmer 

 

7. Offentlig opmærksomhed 
Facebook: Patienter og underernæring - 221 likes & 7.593 besøgende siden 
1. oktober 2012 
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8. ESPEN inkl kongres 2016 
Kongresplanlægning skrider planmæssigt frem. Bestyrelsen støtter Henrik 
Højgaard og medarbejdere så godt som muligt. 

3. Det reviderede regnskab fremlægges for generalforsamlingen. Regnskabet og bestyrelsens 
forslag om uændret kontingent på 250,- kr (+ opkrævningsgebyr til lægeforeningen) for næste 
regnskabsår vedtages. Der er et ønske fra forsamlingen om at fordelingen af udgifter til 
henholdsvis bestyrelsesmøder og medlemsmøder tydeligere fremgår af regnskabet i 
fremtiden..  
 

4. Formandsvalg: Overlæge Jens Kondrup, Ernæringsenheden på Rigshospitalet vælges af 
generalforsamlingen som formand  
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Læger: Jørgen Wiis, Benedicte Vibjerg Wilson og Henrik Højgaard Rasmussen er ikke på 
valg. Irene Wessel og Christian Lodberg genvælges. Suppleanter: Dorte Illum er ikke på valg 
og Lars Vinter-Jensen genvælges. 
 

Diætister: Mette Borre er ikke på valg, Anne Marie Beck vælges som nyt 
bestyrelsesmedlem. Birthe Stenbæk Hansen vælges som suppleant. 
 

Sygeplejersker: Lise Munk Plum er ikke på valg, Betina Eskesen genvælges. Suppleant: 
Mette Holst genvælges. 
 
Cand.Scient i klinisk ernæring: Nyvalg af Tina Beermann og Matilde Allingstrup. 
Suppleant: Ane Rytter, nyvalg 
 

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at klarificere spørgsmål vedrørende 
dobbeltkandidatur, idet der er en delmængde af kliniske diætister og cand. scient i klinisk 
ernæring, som kan vælges til begge poster. I øjeblikket er der således en klinisk diætist og 
cand. scient i klinisk ernæring som er suppleant i forhold til diætistpladserne i bestyrelsen. 
 

6. Revisorer: Jan Eriksen er ikke på valg, Kirsten Færgemann genvælges. Suppleant Anne 
Ravn genvælges. 

 
7. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer ingen 

 
8. Eventuelt. I forlængelse af formandens beretning rejses problemstillingen vedrørende hvilke 

arrangementer med interesse for foreningens medlemmer, som kan annonceres på 
foreningens hjemmeside – især i forhold til arrangementer afholdt at industrien. Dette er ikke 
en ny problemstilling og der ligger en bestyrelsesbeslutning et par år tilbage om ikke at 
annoncere arrangementer som industrien står som arrangør for. Imidlertid kan der være nye 
argumenter og den nyvalgte bestyrelse tager derfor punktet op ved et kommende 
bestyrelsesmøde. 

Referent: Lise Munk Plum 
 
Signeret 
 
Jens Kondrup  Jens Rikardt Andersen 
Formand   Dirigent 


