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Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede 

 
 

møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE)   
 

Tid: 26. marts 2008 kl. 16-18.30 
 

Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg C, 
 auditorium 3-14 (lige indenfor hovedindgangen, skråt til venstre) 

 
 
Fedme problemstillingen fylder meget i debatten i det danske samfund – hvilket er særdeles relevant, da det er et stort 
problem. 
I diskussionen overses det dog alt for ofte, at der også er nogle, der har det helt modsatte problem – nemlig at de er 
underernærede. Den dårlige ernæringstilstand ses ofte blandt syge – også de der ikke er indlagt - og blandt ældre. Un-
dersøgelser har fx vist, at det drejer sig om ca. hver tredje af de ældre, der henvender sig til den praktiserende læge. 
Patienter og ældre i dårlig ernæringstilstand har øget behov for hjemmehjælp, øget antal af hospitals-indlæggelser, 
længere indlæggelsestid, flere komplikationer m.m. Underernæringen kan således være mere belastende for sam-
fundsøkonomien end fedmen er. Det vil Initiativmødet sætte fokus på.   
 
 

Program 
 

 
16.00-16.10 Welcome by Jens Rikardt Andersen, MD, Assoc Prof, IHE, University of Copenhagen, Chairman DSKE 

 
16.10-17.10   The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for the use of oral nutri-

tional supplements by Christine Russell, Treasurer BAPEN 
 

17.10-17.30 Break 
 

17.30-17.55 The impact of malnutrition on health care cost and the economic consideration for use of a hospital 
menu in Danish/European patients by Professor Jens Kondrup, Dr Sci Med, IHE, University of Copen-
hagen  
 

17.55-18.20   The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for intervention among 
old Danish people by Consultant Lars Ovesen, MD, Vestsjælland Hospital, Slagelse 
 

18.20-18.30 Discussion and conclusion by Jens Rikardt Andersen, MD, Assoc Prof, IHE, University of Copenhagen, 
Chairman DSKE 
 

 
Christine Russels foredrag vil være på engelsk – de øvrige indlæg vil være på dansk, men bruge slides på 
engelsk.  
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Nutricias Uddan-
nelseslegat i En-
teral Klinisk Er-

næring 
Husk nu at søge 

inden 17/4 
Uddannelseslegatet vil blive 
uddelt på årsmødet i Klinisk 
Ernæring på Rigshospitalet, 
16/5-2008 

Legatet er på 25.000 kr. 

Nutricia sponsorerer legatet, 
som kan søges til flere formål: 

1.  Videreuddannelse inden-
for enteral, klinisk ernæring. 
Der kan være tale om studie-
ophold eller videreuddannelse 
i indland eller udland. Kon-
gresdeltagelse dækkes ikke. 

2.  Kvalitetsudviklingspro-
jekter med klinisk indhold in-
denfor enteral, klinisk ernæ-
ring.  

3.  Forskningsprojekter in-
denfor enteral, klinisk ernæ-
ring. Det er dog ikke tanken, 
at legatet kan indgå som en lil-
le del i store projekter.   

Legatmodtageren er forpligtet 
til at holde foredrag om resul-
tatet af indsatsen, sædvanligvis 
på det efterfølgende årsmøde. 

Legatet kan søges af læger, 
kliniske diætister, sygeplejer-
sker eller andre fagprofessio-
nelle med dokumenteret inte-
resse for klinisk ernæring. 

Ansøgningen skal indeholde 
relevante oplysninger om: 

- interesseområder 

- igangværende projek-
ter 

- planer for videreud-
dannelses-/studie-
ophold 

- projektbeskrivelse og 
budget 

- persondata (navn, 
adresse, arbejdssted, 
titel, uddannelse, tlf.nr, 
e-mail adresse) 

- max 200 ord 
 
Nogle eksempler på re-
levante kurser:  
-   ESPEN ADVANCED COURSE 
IN CLINICAL NUTRITION, 1 uge  
-   ESPEN INTENSIVE COURSE 
IN TRACER METHODOLOGY IN 
METABOLISM, 1 uge  
-   ESPEN LIFELONG LEARNING 
PROGRAMME, varierende 
varighed, e-learning 
-   ESPEN COURSE IN CLINICAL 
NUTRITION, 1 uge 
-   ASPEN Self-Assessment Pro-
gram, e-learning 
-   BAPEN short courses (UK): 
http://www.nutritionsociety.org 

Desuden udbydes en lang 
række store og mindre kurser 
på alle niveauer af universite-
ter og nationale, videnskabeli-
ge selskaber. De fremgår sel-
skabernes hjemmesider.  

Bedømmelseskomiteen er 
DSKE`s bestyrelse. 

Ansøgning sendes til sekretær 
i DSKE: Ernæringssygeplejer-
ske Mette Holst, MKS, PhD-
studerende, Center for Ernæ-
ring og Tarmsygdomme, Med. 
Gastroenterologisk afdeling, 
Aalborg Sygehus Syd, 9932 
6267, 2711 3236, 
mette.holst@rn.dk  

Ansøgningsfrist: torsdag 
17/4-08 

Hvis du er i tvivl om dit formål 
ligger indenfor rammerne, så 
prøv at søge. Alternativt kan 
du tage kontakt til et bestyrel-
sesmedlem (se seneste ny-
hedsbrev eller hjemmesiden 
www.dske.dk). 

 
Publicerede artikler 
af almen interesse 
 
NCP (Nutrition in Clinical 
Practice) er et udmærket og 
meget praktisk orienteret, 
amerikansk tidsskrift med et 
meget højt niveau. Det er in-
kluderet i abonnementet til 
ASPEN, som også udgiver 
det (sammen med JPEN). 
Kudsk et al (NCP 
2006;21:481-4) har randomi-
seret 98 patienter med stumpt 
eller penetrerende abdomi-
naltraume til enteral eller pa-
renteral ernæring. Endepunk-
tet var antal sepsis-tilfælde. I 
den enterale gruppe var der 
12 %, i den parenterale 31 % 
(p<0,02). Det samme gjaldt 
intraabdominale abcesser, 
2 % versus 13 % (p<0,04). 
Forekomsten af alle kompli-
kationer tilsammen var enteralt 
38 % og parenteralt 59 % 
(p<0,007). Dette bekræfter 
den europæiske linie med 
præference for enteral ernæ-
ring, hvor det er muligt i en 
undersøgelse med brug af 
moderne, intravenøse præpa-
rationer. 
Ernæringen i de 2 grupper 
blev startet samtidigt (ca 30 
timer postoperativt). Vægtøg-
ningen var 1,6 kg større i den 
parenterale gruppe (væske). 
Der var ingen forskel mellem 
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grupperne på tidspunktet for 
overgang til almindelig mad. 
Den enterale gruppe havde de 
forventede bivirkninger med 
meteorisme og diarre 
 
Mere summarisk kan nævnes 
Matsuyama et al (Chest 
2005;128:3817-27), der 
sammenlignede 64 patienter 
med KOL som fik enten 400 
kcal/dg af et n-3-fedtsyrerigt 
eller et n-6 fedtsyrerigt tilskud 
i 2 år. Der var bedring i n-3-
gruppen af funktionsdyspnoe, 
arterielt ilt-indhold og cytokin-
niveau. Der var ingen bedring i 
n-6-gruppen. Fiskeolie-tilskud 
blev således anbefalet til pati-
enter med KOL. 
 
                                                     
 
 
 

 
 

Ritz et al (Intensive Care Med 
2005;31:949-54) fandt sam-
me gode effekt på ventrikel-
tømningen hos respiratorpati-
enter med 70 mg erythromy-
cin som med 200 mg (begge 
bedre end placebo) hos 34 
patienter.  
 
 

Hjemmesiden er blevet revi-
deret/forbedret igen. Der er 
kommet abstracts fra foredrag 
mm. 

 

Møde-kalender 
Se nærmere på 
www.DSKE.dk 
 
 
ESPEN: 
 www.espen.org. 
Check hjemmesiden. Der er 
kurser at melde sig til, også  

e-learning-kurser. 

 

 

 

Næste nyhedsbrev: 
foråret 2008.  Indlæg er me-
get velkomne og sendes til 
formanden, som også er an-
svarshavende redaktør (mail-
adresse: jra@life.ku.dk) 

 

 

I øvrigt er der god plads til 
dit indlæg i næste nyheds-
brev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: 
Jens Rikardt Andersen Inge Nordgaard-Lassen Mette Holst 

 
Kent Haderslev 

Overlæge, Lektor Overlæge, dr.med. Ernæringssygeplejerske, MKS 1.reservelæge, PhD 
Ernæringsenheden 5711 Gastroenheden Center for Ernæring og Tarm-

sygdomme 
Med gastroenterol klinik 

C/A  
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 

2100 Ø 
Hvidovre Hospital 

 
Medicinsk Center, Aalborg Sy-

gehus Syd 
Rigshospitalet, Blegdamsvej 

9, 2100 Ø 
Institut for Human Ernæring Kettegård Alle   
Rolighedsvej 30, 1958 FC 2650 Hvidovre   
Tlf.: 35332504/23346654 Tlf.: 36326005 Tlf.: 99326267/27113236 Tlf.:  

jra@life.ku.dk Inge.Nordgaard-
Lassen@hvh.regionh.dk 

 

metteholst@rn.dk 
 

Khaderslev@dadlnet.dk 

Bestyrelsen i øvrigt: 
Overlæge Karen Lindorff-Larsen, Kir. Gastro afd A, Aalborg Syge-

hus Syd.  kgll@rn.dk 
Overlæge, PhD. Per Ivarsen, Nefrologisk afd C,  

Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N 
pi@dadlnet.dk 

Overlæge Lars Ovesen, Medicinsk afd, Sygehus Syd,  
4200 Slagelse, larove@vestamt.dk  

Sygeplejerske Henriette Vind Hansen, Kirurgisk Afd. P, 
Århus Sygehus, Tage-Hansensgade 4, 8000 Århus C  

spl07hvh@as.aaa.dk 
Klinisk diætist, seniorforsker PhD, Anne Marie Beck, afd. 

E, Fødevareinstituttet ved DTU,  Mørkhøj Bygade 19, 
2860 Søborg,ambe@food.dtu.dk 

Klinisk diætist Jytte Astrup Møller, Medicinsk afd, 
 Haderslev Sygehus, 6100 Haderslev, 

 jytte.moeller@shs.regionsyddanmark.dk  
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17. årsmøde: fredag d. 16.05.2008 
Rigshospitalet, Auditorium 1 

 
Undervisning: 

9.00 - 9.30 Registrering 
9.30 - 9.35 Velkomst 
9.35 - 10.35 The Dutch Experience: Implementation of National Guidelines for Nutritional 

Care in Hospitals. 
Head of department, dietitian, Ph.d.,  Marian A.E. van Bokhorst-de van 
der Schueren, Department of Nutrition and Dietetics, VU University medi-
cal center, Amsterdam 

10.35 - 11.05 Kaffe 
11.05 - 12.05 Bioimpedance in clinical nutrition: uncertain conventional equations vs. 

vector analysis of the data (the BIVA approach) 
Professor, M.D., Antonio Piccoli, Institute of Internal Medicine, Division of 
Nephrology, University of Padova, Padova, Italy  

12.05 - 12.20 Uddeling af Nutricia Rejselegat. 
12:20 -13:30 Frokost 

Forskning og udvikling: 
13.30 - 15.00 Frie foredrag i separate sessioner for læger, sygeplejersker og kliniske diætister 
15.00 - 15.30 Kaffe 
15:30 - 16:30 Poster session: videnskabelige undersøgelser, projekter og idébazar. 

Her præsenteres lidt af hvert – også gode idéer, som kan inspirere andre. 
Max. Ca. 20 posters.  

Organisation: 
16:30 - 16:45 Implementering af den danske model. Henrik Højgaard Rasmussen 
16:45 - 17:00 Kostpolitik i regionerne. Jens Kondrup 
17.15 - 18.15 Generalforsamling, Auditorium 1 (kun for medlemmer) 

Tilmelding: 
Deltagergebyr, kr. 425 (dækker frokost + kaffe), indbetales til 

Danske Bank, Fredensgade afdeling, reg. nr. 4361, konto nr. 4 361 803 159, tilhører Klinisk Ernæring. 
Studerende kan deltage for kr. 250 (uden frokost). 

Husk at få anført deltagernavn ved betaling via sygehus . 
Desuden sendes navn, titel, arbejdssted til ronneby@rh.dk med angivelse af dato for betaling. 

Studerende skal endvidere oplyse studienummer eller lignende. 
Tilmeldings- og betalingsfrist: 01.05.08. 

Anmeldelse af frie foredrag eller poster: 
Titel og resumé, max. 1 A4 side, egnet til fotokopiering, sendes til én af arrangørerne senest 25.04.08 

Arrangører: 
Jens Kondrup, professor, overlæge, jens.kondrup@life.ku.dk 

Jens Rikardt Andersen, lektor, overlæge, jra@life.ku.dk 
Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet & Ernæringsenheden, Rigshospitalet,  

Lise Munk Plum, udviklingssygeplejerske, Rigshospitalet, lise.munk.plum@rh.regionh.dk 
Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker, Fødevareinstituttet, DTU, AMBE@food.dtu.dk 
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DSKE 
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 

                                                                                                                                       21-02-2008 
Formand: Overlæge, lektor Jens Rikardt Andersen 
                 Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, 
                 Rolighedsvej 30, I, 1958 FC, tlf. 3528 2504, jra@life.ku.dk 
                 Ernæringsenheden 5711, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 
                 2100 Ø, tlf. 3545 1034, mobil 2334 6654 

Sekretær: Ernæringssygeplejerske Mette Holst, MKS, PhD-studerende, Center for Ernæring og Tarmsygdomme,                 
Med. Gastroenterologisk afdeling. Aalborg Sygehus Syd, 9932 6267, 2711 3236, mette.holst@rn.dk  

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj 2008 kl 17.15 – 18.15, Rigshospi-
talet, auditorium 1 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. valg af dirigent og referent 
2. formandens beretning 
3. forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår øgning til 250,- 

kr) 
4.    Valg til formandsposten: Jens Rikardt Andersen er på valg og genopstiller.                                              
5.    Til bestyrelsen er Inge Nordgaard-Lassen, Per Ivarsen,  Anne Marie Beck og  Mette  
       Holst på valg og alle genopstiller. Andre kandidater kan opstille på selve generalfor-    
       Samlingen. Man kan også opstille andre end sig selv, men det forudsætter, at den pågældende har  
       givet tilsagn.                                                                                            
       Bestyrelsen foreslår genvalg.                                            
       Karen Lindorff-Larsen, Kent Haderslev, Lars Ovesen, Jytte Møller og Henriette Vind   
       Hansen er ikke på valg.  
       Suppleanter: Randi Beier-Holgersen, Mette Borre, Lone Schmidt Sørensen og Lise Munk   
       Plum er ikke på valg. Der skal således ikke afholdes valg til suppleantposterne. 
6.  valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds. Jan Eriksen er på valg og        
       genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg. Kirsten Færgemann er ikke på valg. Anne W.   
       Ravn er ikke på valg.  
7.  forslag fra bestyrelse eller medlemmer (endnu ingen forslag) 
8.  eventuelt 

 
På gensyn                                                                             Jens Rikardt Andersen 
 
Regler ifølge gældende vedtægter: Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt senest 1 mdr før generalfor-
samlingen (dvs 18/4). Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde seneste 3 uger før generalfor-
samlingen (dvs senest 25/4). Forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 2 uger før (dvs 2/5).  

 


