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Ernæringsuge i uge 44  –  temadag om ernæringssygepleje –  
  ny vejledning om ernæringsrisiko mm. 
 
 

Ny bestyrelse i DSKE 
Af Christian Lodberg Hvas 

 

Ved den ordinære generalforsamling i DSKE, fredag 6. 
maj 2021, valgte medlemmerne ny bestyrelse i DSKE. 
To medlemmer udtrådte af bestyrelsen efter reglen 
om længste funktionstid – Marianne Boll Kristensen og 
Anne Wilkens Knudsen. Tak til Marianne og Anne for 
et langt og solidt arbejde i bestyrelsen! Fra 
suppleantposten udtrådte Helle Marie Madsen, der 
har været en vigtig kontakt til primærsektoren. Tak for 
indsatsen! 
   Den nye bestyrelse har konstitueret sig, og vi glæder 
os til et år med flere medlemsarrangementer, en ny 
vejledning om ernæringsrisiko, ernæringsuge og 
mange andre aktiviteter, som kan styrke indsatsen 
mod sygdomsrelateret underernæring.  
   Bestyrelsen 2021-22 består af: 
Christian Lodberg Hvas, læge 
Jørgen Wiis, læge 
Howraman Meteran, læge 
Jakob Burcharth, læge 
Lars Vinter-Jensen, læge 
Gitte Dam, læge 
Jette Lindegaard Pedersen, sygeplejerske 
Kirstine Leth Hjort, sygeplejerske 
Mette Nørgaard Straszek, cand.scient. klinisk ernæring 
Randi Tobberup, cand.scient. klinisk ernæring 
Kirstine Guld Frederiksen, klinisk diætist 
Camilla Balle Bech, klinisk diætist 
   Suppleanter til bestyrelsen er: 
Palle Bekker-Jeppesen, læge 
Daniel Faurholt-Jepsen, læge 
Pia Søe Jensen, sygeplejerske 
Marianne Boll Kristensen, cand.scient. klinisk ernæring 
Mette Borre, klinisk diætist 
   Medlem af ESPEN Council er Henrik Højgaard 
Rasmussen.  
   Repræsentant i LVS repræsentantskab er Howraman 
Meteran. 
   Du kan læse mere om bestyrelsen på hjemmesiden 
www.dske.dk.  
 

Ernæringsuge i uge 44, 2021 
Af Mette Holst 
 
ONCA-Danmark og DSKE lancerer igen i 2021 
”Ernæringsugen”. Eller rettere: Det gør vi alle 
sammen. Der bliver igen en hjemmeside (følger), hvor 
alle kan blive klogere og inspireret. Vi håber i år at der 
bliver bedre mulighed for at lave lidt lokal larm 
derude, og at vi på den måde kan få nye 
ernæringsinteresserede, og meget gerne også 
lokalpolitisk og ledelsesmæssig interesse. Ugen er lagt 
kort før Regional- og Kommunalvalgene 16. november, 
i håb om at det kan give lidt genlyd på valgplakaterne.  
   Vi håber, at du allerede nu vil overveje hvilke 
initiativer der kan give genlyd på din arbejdsplads eller 
hvor du ellers kommer, og håber ikke mindst at du vil 
dele din inspiration med os. Vi følger op her i 
nyhedsbrevet og på www.dske.dk, når vi har nyt.   
 

Spansk handlingsplan for mennesker 
med polymorbiditet inkluderer ernæring 
Af Mette Holst 
 
Med baggrund ESPEN guidelines on nutritional support 
for polymorbid internal medicine patients (Gomez F et 
al., Clin Nutr 2018) har man nu i Spanien iværksat og 
opstartet implementering af en handlingsplan som ser 
ud til at komme hele vejen rundt om patienten, og 
ikke mindst, inkluderer ernæringstilstand. Måske vi 
kunne lade os inspirere. Se mere her: Community-
based approach to DRM in people with polymorbidity 
(european-nutrition.org) 
 

Ny ernæringsvejledning fra SST 
Af Mette Holst 
 
Den er hverken glemt eller gemt i COVID, men har 
selvfølgelig haft lidt vanskelige kår, som alt andet. Ikke 
desto mindre kommer den alligevel i år, den nye 
ernæringsvejledning fra SST, som skal erstatte den 
gamle model ”Vejledning til læger, sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og 
kliniske diætister – Screening og behandling af 
patienter i ernæringsmæssig risiko” anno 2008. 
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Vejledningen tilstræbes målrettet alle aldersgrupper 
og sektorer i et og samme dokument. Den er netop 
kommet i offentlig høring, og det forekommer derfor 
realistisk at den udkommer inden årsskiftet. 
Arbejdsgruppen håber at få rigtig mange konstruktive 
kommentarer til vejledningen, så den kan blive så 
praksisnær som overhovedet muligt, og tjene som et 
redskab der kan anvendes på tværs af 
borger/patientforløb.  
 

Vil du være med til at udarbejde 
høringssvar til ernæringsvejledningen? 
Af bestyrelsen 
 
DSKE forbereder høringssvar til den kommende 
vejledning, som vi glæder os meget over bliver 
udarbejdet. Vil du som medlem af DSKE være med til 
at skrive høringssvaret, så skriv til bestyrelsen og angiv 
gerne interesseområde, på bestyrelse@dske.dk. 
Tidsfrist for tilbagemelding: Onsdag 21. juni 2021.  
   Der vil blive fokuseret på de centrale kapitler i 
vejledningen, herunder: 
1. Overordnet sammenhæng, sammenskrivning 
2. Kommuner incl. almen praksis 
3. Sygehuse 
4. Børn og unge 
5. Ældre 
6. Ernæring i praksis 
7. Ernæringsfaglige kompetencer 
8. Tværsektorielle overgange 
 
Du kan se høringsversionen på dette link: 
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Ny-vejledning-
skal-forbedre-indsatsen-omkring-underernaering-hos-
patienter-og-aeldre-borgere  
 

Følg DSKE på Facebook 
https://www.facebook.com/Dansk-Selskab-for-Klinisk-
Ernæring-DSKE-825748844131759/ 
 
 

… og på LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/dske/ 
 
 
 
 

Kommende aktiviteter i DSKE 

Temadag  
Ernæringspleje i sygeplejepraksis  
– Ernæringsproces og sondeernæring  
afholdes onsdag 22. september 2021 
på Aarhus Universitetshospital 
9:30-9:50     Registrering og kaffe med brød 
9:50-10:00   Velkomst og introduktion til dagen 
10:00-12:00 Ernæringspleje i praksis- opdateret efter 
Sundhedsstyrelsens nye ernæringsvejledning 
Ernæringsprocessen set ud fra et sygeplejeperspektiv. Et 
interaktiv forløb med fokus på identifikation af 
underernæring og konsekvenserne heraf, 
ernæringsscreening, etiske dilemmaer og barriere, 
kommunikation med patient/borger og ledelse samt 
sygeplejen til den appetitløse patient. Case og interaktive 
forløb (Husk mobil)  
12:00-13:00 Frokost samt kig til udstillerne 
13:00-14:00 Sondeernæring og sondepleje 
14.00-14.45 Sonder og sondeernæring i praksis - ”Hands 
on” sessioner på fantom dukker 
14.45-15.15 ”Standard sondeplan i mit afsnit” – 
Påbegynd udarbejdelsen af plan for sondeopstart og 
sondepleje 
15:15-15:45 Ernæring i ambulatoriet – udfordringer og 
muligheder 
15:45-16:00 Opsamling og afslutning 
Pris for deltagelse: Gratis for medlemmer af DSKE. Ikke 
medlemmer: 450 kr.  
Gebyr for udeblivelse uden afbud (gælder både DSKE-
medlemmer og ikke medlemmer): 450 kr. 
Program og link til online tilmelding findes på 
www.dske.dk  

 
Hold øje med 
ONCA: Optimal Nutritional Care for All (european-
nutrition.org)  

 

Del din viden og interesse med andre  

Har du et kommende projekt, et 
undervisningsprogram eller en sjov 
ernæringsoplevelse du gerne vil dele i nyhedsbrevet, 
så skriv til:  mette.holst@rn.dk 
Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev er:   
Fredag 6. august 2021. 
 

Kommende aktiviteter udenfor DSKE:  
______________________________________________ 

Rehabilitation International World Congress 2021 
under temaet “Moving Societies”  Aarhus, 7-9. 
september 2021. Se mere her:  
https://www.rehabiliteringsforum.dk/det-
sker/20212/rehabilitation-international-world-congress/  
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