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 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
fredag  11. maj 2007 kl 17.00 – 18.00, Århus Universitetshospital Skejby 

mødelokale oplyses ved årsmødets afslutning i auditoriet 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Jens Kondrup) og referent 
2. formandens beretning 
3. forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent) 
4. valg til bestyrelse: Johan Wandall og Anne W. Ravn er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Man kan opstille på selve generalforsamlingen og opstille andre, men det forudsætter, 
at de pågældende har givet tilsagn.                                                                                           
Bestyrelsen foreslår diætist Jytte Møller og ………….. 

       Karen Lindorff-Larsen og Henriette Vind Hansen genopstiller (valgt første gang i  
       2005). Bestyrelsen foreslår genvalg.                                             
       Jens Rikardt Andersen, Inge Nordgaard-Lassen, Niels Chr. Melsen, Per Ivarsen, Mette 
       Holst og Anne Marie Beck er valgt i 2006 og således ikke på valg.                                         
       Suppleanter: Randi Beier-Holgersen, Mette Borre og Lise Munk Plum er alle på valg  
       og genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg. Vi mangler yderligere en lægelig supple 
       ant. 
5. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds. Kirsten Færge-

mann er på valg og genopstiller. Jan Eriksen er ikke på valg. Vi mangler 1 revisorsup-
pleant. 

6. forslag fra bestyrelse: forslag om vedtægtsændringer, som fremgår af nyhedsbrevets 
følgende sider – kræver 2/3 flertal) eller medlemmer:(endnu ingen forslag) 

7. eventuelt 
 
På gensyn 
 
Jens Rikardt Andersen 
 
 
Regler ifølge gældende vedtægter: Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt senest 1 mdr 
før generalforsamlingen (dvs 11/4 eller 13/4, hvis 1 mdr tolkes som 4 uger). Forslag fra med-
lemmer skal være bestyrelsen i hænde seneste 3 uger før generalforsamlingen (dvs senest 20/4). 
Forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 2 uger før (dvs 27/4).  
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16. Årsmøde i Klinisk 
Ernæring bliver i År-
hus (Skejby) fredag 
11/5-07 
Programmet byder som van-
ligt på en række spændende 
indlæg. Alle detaljer kan ses 
på hjemmesiden og kommer 
i næste udgave af nyheds-
brevet. 
Det er dog på tide at melde 
sig til. 
Starten er kl 9.30 og det 
faglige program slutter 
16.45. 
Der er så generalforsamling 
kl 17.00-18.00. 
Tilmelding til: 
Sygeplejerske Gitte Bøje, 
Kir afd P 900, Århus Syge-
hus, Tage Hansensgade, 
8000 Århus C 
Birgitte.boeje@as.aaa.dk 
Med oplysning om navn, 
stilling, ansættelsessted, 
adresse på alle tilmeldte, 
også selv om det er en 
gruppe. 
Betaling: 300 kr/person 
Giro: 930 5866 eller net-
bank: reg 1551, konto 930 
5866. 
Husk nu at din identitet skal 
stå på betalingen. 
 
Om eftermiddagen er der 
frie foredrag i 1½ time for-
delt på læger, diætister og 
sygeplejersker.  
 
Frist for tilmelding til mø-
det er 16. april. 
Frist for indsendelse af ab-
strakt til de frie foredrag var 
2. april. Hvis du har glemt 
at sende, så kontakt arran-
gørerne. 
Frist for indsendelse af an-
søgning til Nutricias Ud-
dannelseslegat var 1. april. 

Frist for indsendelse af for-
slag til generalforsamlingen 
er 20. april. 
 
Formandens beretning 
for foreningsåret 
2006-07. 
Selskabet har haft aktivite-
ter på flere områder: 
 
a.  Bestyrelsens arbejdsform 
er lagt om, så vi nu holder 2 
heldagsmøder om året. De 
tidligere møder lige før de 
videnskabelige møder var 
for korte til at rumme visio-
ner og debat af mere grund-
læggende forhold. Vi holder 
fortsat de korte møder før 
initiativmøderne, men her er 
beslutningerne rettet mod 
driftsforhold og økonomi. 
 
b.  Initiativmøder: Vi holdt 
12/9-06 et velbesøgt møde i 
Ålborg (69 deltagere) om 
ernæringsproblemer relate-
ret til kirurgi og cancer. Der 
var gode, lokale kræfter 
som oplægsholdere, samt 
professor Øivind Irtun fra 
Tromsø. Det gav en god de-
bat, men demonstrerede og-
så at vi godt kan bruge lidt 
mere evidens for, hvad vi 
går og gør. 
Endnu flere var mødt frem 
på Landbohøjskolen til mø-
det 8/11-06 om protein. 
Dette møde blev holdt i 
samarbejde med Selskabet 
for Ernæringsforskning, 
hvilket betød at vi kunne 
invitere 2 af de domineren-
de navne fra den internatio-
nale scene. Joe Millward fra 
Surrey, der mere eller min-
dre alene skriver WHO-
anbefalingerne, samt Pete 
Lemon fra Ontario, som har 

gennemført en række prote-
instudier på idrætsudøvere. 
Det gav en debat på et me-
get højt plan, men de firkan-
tede konklusioner var der 
ingen af. Vi er fortsat uvi-
dende, men på et højere ni-
veau. 
Et møde om ernæring af pa-
tienter med apoplexi er ble-
vet udskudt til 18/9-07 kl 
19-21 på Kolding Sygehus. 
Mødet kommer til at inde-
holde en række af de store 
problemer hos apoplexipa-
tienter: tidlig sondeernæ-
ring, PEG-sonder og dysfa-
gi. Kolding blev valgt fordi 
selskabet har en meget aktiv 
gruppe på Kolding Sygehus, 
og fordi vi gerne ville gøre 
det lettere for vore med-
lemmer på Fyn og i Sønder-
jylland at deltage i aktivite-
terne.  
Et møde om kakeksi og 
kronisk inflammation er un-
der planlægning til efteråret. 
Vi er fortsat indstillet på at 
samarbejde med andre, vi-
denskabelige selskaber om 
møder af høj international 
klasse. De er noget dyrere 
end de nationale møder, 
derfor bliver det lidt sjæld-
nere. 
 
På vanlig vis blev der af-
holdt efteruddannelsesdag 
for kliniske diætister i sam-
arbejde med Nutricia 27/2-
07. Den beskrives som vel-
lykket, og har samtidig gjort 
bestyrelsen opmærksom på, 
at vi savner et lignende til-
bud til sygeplejersker. Det 
er fortsat flertallet i besty-
relsens mening, at disse 
kurser skal afvikles for hver 
enkelt faggruppe for sig. Et 
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forhold der har været disku-
teret mere end én gang. 
 
c.  Skandinavisk Nutritions-
register er startet i efteråret 
06 og arbejdet er i gang. 
DSKE har udpeget udpeget: 
Henrik Højgaard Rasmus-
sen, Anne Marie Beck og 
Mette Holst som de danske 
repræsentanter. Målet er at 
udnytte allerede indsamlede 
data til at få overblik over 
og monitorering af f.eks.: 
forekomsten af underernæ-
rede patienter, brug af diæ-
tister, organisering, udvik-
ling af underernæring under 
indlæggelse. Lige nu arbej-
des med propjektprotokol-
len. Bestyrelsen har bevilli-
get 10.000 kr til rejseudgif-
ter i 2007, men har klart til-
kendegivet, at det ikke er 
meningen, at selskabet skal 
have et driftsøkonomisk an-
svar for databasen. 
Også i år har danske afde-
linger bidraget til dataind-
samlingen i Nutrition Day. 
 
d.  Det lykkedes endeligt at 
få oprettet den første med-
lemsblok i ESPEN. Med 
økonomisk støtte fra den 
samlede industri fik 24 
DSKE-medlemmer et gratis 
ESPEN-medlemskab. Vi 
skal nu i gang med at opret-
te flere blokke af 30 med-
lemmer til nedsat tarif (70 
Euro i stedet for 100 Euro). 
ESPEN har den store fordel 
ved dette arrangement, at 
det er de nationale selska-
ber, der opkræver kontin-
gent. Derfor prisnedsættel-
sen. 
 
 e.  Bestyrelsen har lagt sig i 
selen for at få moderniseret 

hjemmesiden, så den funge-
rer, og så den også kan bru-
ges som debatside. Vi er ik-
ke helt i mål endnu, men vi 
synes selv at det hjælper. 
Endvidere har vi givet ved-
tægterne et kritisk eftersyn, 
og der fremsættes forslag på 
generalforsamlingen for at 
klargøre visse forhold, samt 
sikre skattefrihed. Endvide-
re vil vi satse på at smidig-
gøre administrative funktio-
ner, så som indmeldelse og 
medlemskontakt.  

f.  Økonomien i selskabet er 
sund, men skattevæsenet 
har skærpet opmærksomhe-
den overfor fonde og fonds-
lignende dannelser med 
skattefrihed. Derfor må vi 
tilpasse os for fortsat at 
kunne modtage sponsorstøt-
te til vore aktiviteter. 

g.  Som tidligere har besty-
relsen indstillet medlemmer 
til centrale, administrative 
organer og til funktioner i 
afløseren for Lægemiddel-
kataloget (Dansk Lægemid-
del Information) uden at de 
pågældende optræder på 
selskabets vegne. 

h.  Et af bestyrelsens store 
ønsker er at få genoplivet de 
centrale puljer til finansie-
ring af forsøgsvirksomhed. 
Resultaterne fra ”Bedre 
Mad til Syge” kan nu ses på 
Sundhedsstyrelsens hjem-
meside (link på DSKE`s 
hjemmeside). Vi kunne godt 
bruge en ny runde. 

i.  Bestyrelsen har bakket op 
om en undersøgelse af de 
ledelsesmæssige forhold 
omkring klinisk ernæring i 
Danmark. Der er indsendt 
manuskript til Ugeskrift for 

Læger. Vi vil gerne opfor-
dre medlemmerne til at 
skrive flere dansksprogede 
artikler om vor emnekreds 
for at øge synligheder af vo-
re problemstillinger. 

Hermed fremlægges beret-
ningen til diskussion på ge-
neralforsamlingen 

Møde-kalender 
Se nærmere på 
www.DSKE.dk 
 
Der bliver møde om apopleksi 
– ernæring tirsdag 18. septem-
ber på Kolding Sygehus kl 19.. 
 
Der afholdes heldagsmøde for 
sygeplejersker 22/11-07 om 
måltider, nødning mv.  
 
Programmerne kommer på 
hjemmesiden og i et senere 
nyhedsbrev, men reserver da-
toerne. 
 
 
ESPEN: 
 www.espen.org. 
Check hjemmesiden. Der er 
kurser at melde sig til, også 
e-learning-kurser. 

 
Næste nyhedsbrev: 
maj/juni 2007.  Indlæg er 
meget velkomne og sendes 
til formanden, som også er 
ansvarshavende redaktør 
(mail-adresse: 
jra@life.ku.dk) 

 

 

I øvrigt er der god plads 
til dit indlæg i næste ny-
hedsbrev . 
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Bemærk en del ændringer i 
bestyrelsens e-mail-adresser 
som følge af regionsdannelser 
og universitetsfusioner. 

.    Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: 
Jens Rikardt Andersen Inge Nordgaard-Lassen Niels Christian Melsen Anne W. Ravn 

Overlæge, Lektor Overlæge, dr.med. Overlæge Klinisk diætist 
Ernæringsenheden 5711 Gastroenheden Anæstesiologisk afd Afd. Q/B/T 

Rigshospitalet,  Blegdamsvej 9, 
2100 Ø 

Hvidovre Hospital 
 

Skejby Sygehus Skejby Sygehus 

Institut for Human Ernæring Kettegård Alle Brendstrupgårdsvej 100 Brendstrupgårdsvej 100 
Rolighedsvej 30, 1958 FC 2650 Hvidovre 8200 Århus N 8200 Århus N 

Tlf.: 23346654 Tlf.:  Tlf.: 89495566 Tlf.:  89498330 
jra@life.ku.dk Inge.Nordgaard-

Lassen@hvh.regionh.dk 
 

ncm@sks.aaa.dk RAV@sks.aaa.dk 

Bestyrelsen i øvrigt: 
Overlæge Karen Lindorff-Larsen, Kir. A, Aalborg Sygehus  

kgll@rn.dk 
Afdelingslæge, Ph.D. Per Ivarsen, Nefrologisk afd C,  
Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N 

pi@dadlnet.dk 
Overlæge, dr.med. Johan Wandall, Medicinsk afd.,   

 Tønder Sygehus, 6270 Tønder, wandall@dadlnet.dk 

Ernæringssygeplejerske Mette Holst, Center for Ernæring 
og Tarmsygdomme. Medicinsk Center, Aalborg Sygehus 

metteholst@rn.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, Danmarks Fødevareforskning, Mørkhøj Bygade 19, 

2860 Søborg,ambe@food.dtu.dk 


