
 

 

 

 

 

DSKE legater  

til ESPEN kongres 2022 

 

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) uddeler 3 legater på hver op til 5.000 kr. til deltagelse i ESPEN 

kongressen i Wien, 3. - 6. september 2022. Legaterne kan søges af DSKE-medlemmer, der har fået 

antaget et abstract til præsentation på kongressen – det kan være enten som poster eller som foredrag. 

Modtagelse indebærer, at DSKE dækker dokumenterede udgifter for registreringsgebyr, transport og 

hotelophold under kongressen for op til 5.000 kr. Øvrige udgifter, fx forplejning, dækkes ikke af legatet. Der 

uddeles max 1 legat per abstract. 

Et af legaterne uddeles til det abstract der kåres som bedste abstract til Årsmødet i Klinisk Ernæring i 

Aarhus d. 6. maj 2022. 

Såfremt kongressen ændres til en virtuel kongres, ændres legatet til at dække deltagergebyret til den 

virtuelle kongres. 

 

Modtagerne af legaterne forpligtes til at skrive et indlæg om deres udbytte af kongressen til DSKE’s 

førstkommende nyhedsbrev efter kongressen samt et kort indlæg til selskabets Facebookside under 

kongressen.  

 

Formålet med at uddele rejselegater til ESPEN kongressen er at støtte medlemmer i at formidle 

forskningsresultater i et internationalt forum og bidrage til den samlede danske deltagelse og 

repræsentation på kongressen. 

 

Udvælgelsen beror på et helhedsbillede af relevansen, men bestyrelsen vil i særlig grad vægte ansøgere, 

som selv præsenterer abstractet, og som har svært ved at få dækket udgifter til kongresdeltagelse fra 

anden side samt ansøgere som forventes at kunne bidrage til fremme af klinisk ernæring i Danmark 

igennem forskning eller udviklingsarbejde. Præsenterende forfatter prioriteres højest.  

 

Send en kort, motiveret ansøgning med et forventet budget til bestyrelsens sekretær på mail: 

bestyrelse@dske.dk – Abstract og dokumentation for antaget abstract skal vedlægges. Ansøgningsfrist 9. 

juni 2022 kl. 12.00. Svar kan forventes indenfor 14 dage. 

Ansøgningerne bedømmes af DSKEs bestyrelse.  

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsens sekretær på ovenstående mail. 

www.dske.dk  
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