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DSKE Årsmøde i klinisk ernæring 2021
Temadag om ernæring til ældre
Af Mette Straszek
Onsdag 25. august 2021 er det muligt at få del i
erfaringer fra de seneste projekter fra det kommunale
ældreområde, ved DSKE-temadag i Fredericia.
Erfaringerne kommer fra en pulje fra 2017 med formål
at bidrage til en bedre måltidsoplevelse og
ernæringstilstand hos ældre, der modtager
madservice i eget hjem samt en pulje fra 2018 med
fokus på tværfaglige ernæringsindsatser blandt ældre i
eget hjem og plejebolig. Se programmet på
www.dske.dk og tilmeld dig senest 3. august 2021.

Temadag om ernæringssygepleje
Af Mette Holst
Temadag om ernæring i sygeplejepraksis afholdes på
Aarhus Universitetshospital onsdag 22. september
2021. Vi glæder os rigtig meget til en varierende dag,
baseret på oplæg, cases, interaktion og hands on. Og
så holder vi selvfølgelig kaffe- og frokostpause, hvor vi
kan vende ”ernæringshverdagen i sygeplejepraksis”
med hinanden. Se programmet på www.dske.dk og
tilmeld dig senest 1. september 2021.

DSKE årsmøde i klinisk ernæring 2021
– det 29. årsmøde, 7. maj 2021
Af Camilla Balle Bech, Marianne Boll Kristensen og
Jørgen Wiis
Årsmødet blev i år afholdt virtuelt pga. Covidrestriktionerne. Pandemien til trods bød mødet som
vanligt på danske og internationale foredrag,
præsentation af frie foredrag og uddeling af pris for
bedste abstract, uddeling af Jens Kondrup prisen og
Nutricias Forskningslegat 2021.

Fremmødet var glædeligt stort i lyset af den
anderledes mødeform. Cirka 150 DSKE-medlemmer
var tilmeldt, og flere havde samlet sig i mindre grupper
og fulgte dagen sammen med kollegaer. På intet
tidspunkt var der under 75 enheder logget på.
Deltagerne var meget mødedisciplinerede, og vi kom
igennem dagen uden større tekniske udfordringer til
stor lettelse for arrangementsgruppen, der selv stod
for ledelse af dagen på Teams.
Formiddagens længere foredrag Effekten af
proteinbaseret ernæringsintervention ved akut
samfundserhvervet pneumoni – et randomiseret studie
med to måneders opfølgning ved Nikita Misella
Hansen, “Kom Mæt Hjem” – et randomiseret studie af
effekten af en ernæringsindsats efter udskrivelse af
ældre patienter ved Tina Munk samt Randomized
controlled trials in clinical nutrition & The EFFORT Trial
ved Philipp Schuetz var oprindeligt planlagt til
fremlægning på det udsatte Årsmøde 2020 i
København. Resultaterne af de veludførte studier,
samt diskussionen om brug af randomiserede

kontrollerede forsøg i klinisk ernæring er dog stadig
højaktuel, og det var derfor oplagt at beholde disse
foredrag i programmet til det udsatte møde.
I lyset af det nye virtuelle mødeformat blev der
nedsat otte diskussionsgrupper, hvor selskabets
medlemmer fik mulighed for at drøfte aktuelle
udfordringer inden for ernæringsindsatsen, samt give
bestyrelsen idéer til selskabets videre arbejde.
Deltagerne blev bedt om at skrive pointer fra
diskussionerne ind i en Menti, og som illustreret i
nedenstående wordcloud var nogle af de
opmærksomhedspunkter, der især gik igen ernæring,
samarbejde, fokus, systematik og sektorer.
DSKEs bestyrelse havde frem mod det sidenhen
aflyste Årsmøde 2020 tildelt Jens Kondrup Prisen til
Mette Holst. Mette fik nu endelig holdt sin
prisforelæsning. Jens Kondrup Prisen 2021 tildeltes
Jens Rikardt Andersen, se nedenstående indlæg ved
DSKEs formand.
Trods det hårde og travle år med covid-19 i det danske
samfund og blandt sundhedspersonalet var der blevet
indsendt rekordmange abstracts til de frie foredrag.
Forskningen indenfor dansk klinisk ernæring lever
dermed fortsat i bedste velgående. Alle årets abstracts
kan læses i Årsmødebogen 2021 på DSKEs hjemmeside
under ’Præsentationer’. Der blev indsendt så mange
abstracts, at de ikke alle kunne præsenteres mundtligt
ved årsmødet, og dem som ikke blev præsenteret
mundtlig, blev præsenteret som posters, som ligeledes
findes i årsmødebogen. Abstractet Nutrition Gap after
discharge from maximized intensive care nutrional
therapy ved Lise Wangen et al. blev kåret til bedste
abstract, som både var indsendt til DSKE 2021 og
ESPEN 2021. Med kåringen følger betalt gebyr for
deltagelse ved den virtuelle ESPEN kongres 2021.
Nutricias Forskningslegat i enteral klinisk ernæring
2021 blev tildelt Maja Elisabeth Steensgaard til
projektet Use of chyme reinfusion or distal tube
feeding in patients with intestinal failure, a feasibility
study. Studiet skal undersøge praktisk feasibility af to
metoder for distal ernæring (distal bowel feeding) hos
patienter med omledende (diverting) ileostomi; distal
sondeernæring (nuværende praksis) og reinfusion af
kymus via Insides Systems.
Dagen blev rundet af med meget aktuelle foredrag
om udfordringer i ernæringsterapien til Covid-19
patienter. Sidste års modtager af Nutricias
Forskningslegat i enteral klinisk ernæring, Martine K.
Larsen fra Herlev-Gentofte Hospital, fremlagde studiet
Ernæringsstatus og Nutrition Impact Symptoms hos
patienter med COVID-19, og Alexander Fjældstad
afsluttede dagen med foredraget Sensoriske
forandringer som senfølge hos COVID-19 patienter.
Arrangementsgruppen for DSKEs Årsmøde
København takker alle deltagerne for, at I ville være
med på en dag i nye rammer. Vi glæder os til at se jer i
virkeligheden igen.

Jens Kondrup Prisen 2021
Af Christian Lodberg Hvas
Jens Kondrup Prisen blev
indstiftet i 2015 og uddelt første
gang i 2016. Ved årsmødet 7.
maj 2021 havde bestyrelsen den
glæde at tildele Jens Kondrup
Prisen 2021 til Jens Rikardt
Andersen, lektor på Klinisk og
forebyggende ernæring, Institut
for Idræt og Ernæring,
Københavns Universitet. Jens
Rikardt er en central figur i DSKE og lykkes ikke rigtig
med at gendrive opfattelsen, at han ved alt om alt og
derfor bliver rådspurgt om … alt. Nyhedsbrevets
læsere vil derfor også vedvarende blive udsat for ”Jens
Rikardts klumme”, der er tilbage efter sommerferien
som en del af nyhedsbrevet. Med æren og muligheden
for at holde forelæsning om sit eget arbejde i
forbindelse med årsmødet fulgte selve prisen på
10.000 kr.
Jens har gennem mange år ydet en stor indsats
indenfor klinisk ernæring gennem både sin kliniske
praksis og sin omfattende forskning, der spænder
bredt indenfor adskillige aspekter af faget.
Jens er et stort aktiv for DSKE, og han har ad flere
omgange været formand for selskabet. Han træder
altid til, når der er brug for en ekstra hånd - om det så
er i bestyrelsen, i udvalgsarbejde, som oplægsholder
eller med sin faste forskningsklumme i selskabets
nyhedsbrev.
Jens er den bærende kraft bag kandidatuddannelsen i
Klinisk Ernæring på Københavns Universitet, og
bidrager dermed til at sikre fremtidens
ernæringsforskning. Som vejleder og ofte idémand på
de mange kandidatspecialer er han med til at initiere
og facilitere kliniske ernæringsprojekter over hele
landet, og han er utrættelig i forhold til at sikre at
resultaterne bliver videreformidlet både nationalt og
internationalt.
Jens har således sat stort præg på klinisk ernæring
både nationalt og internationalt, og hans store
engagement er beundringsværdigt.

ASPENs Malnutrition Awareness Week
5.-9. oktober 2021
Af Camilla Balle Bech
Så nærmere vi os ASPENs Malnutrition Awareness
WeekTM, og du får som DSKE-medlem gratis
adgang til de spændende live-webinarer. Årets emner
er:
• Malnutrition Diagnosis and Documentation:
Strategies for Success
• Addressing Malnutrition in COVID-19 Patients:
from Hospital to Home
• Collaborating with Non-Nutrition Clinicians on
Malnutrition Strategies

•

Ramifications of Nutrient Shortages in the
Neonatal Population
• Applying Latest Findings from Notable
Malnutrition Publications to Your Practice
Du kan se tidspunkterne for de enkelte webinarer på
hjemmesiden: http://www.nutritioncare.org/maw/.
Vær opmærksom på tidsforskellen: 12.00 PM ET svarer
til kl. 18.00 dansk tid.
Når DSKE har modtaget tilmeldingsprocedurer og
adgangskode, vil dette blive sendt ud til medlemmer
via nyhedsbrevet.
Læs mere om Malnutrition Awareness WeekTM på
hjemmesiden: http://www.nutritioncare.org/maw/
hvor du også finder en lang række andre materialer.

Kost- og Ernæringsforbundet lægger hjemmeside og
vejledning til på https://kost.dk/events. Nøjagtigt link
følger i næste nyhedsbrev.

Kommende aktiviteter i DSKE:
Temadag ” 'Ernæring til ældre i primærsektoren'
25. august kl. 9.00-15.00 i Fredericia
Temadag: ”Ernæring i sygeplejepraksis
- Ernæringsproces og sondeernæring” d. 22
september i Århus.
Og inden længe kommer der nyhed om KOL
Temadag i København..

Ernæringsugen Rigtig ernæring nytter
1-5. november 2021
Af Mette Holst

Hold øje med DSKE på Facebook:
https://www.facebook.com/Dansk-Selskab-forKlinisk-Ern%C3%A6ring-DSKE-825748844131759/

Kommende aktiviteter uden for DSKE:
43rd ESPEN Congress on Clinical Nutrition and
Metabolism. 9-14 September 2021. LLL
programmet starter 7/9. Virtuel kongres. Online
tilmelding er åben. Home - ESPEN 2021 | Virtual
Congress (espencongress.com)
Vi gentager succesen fra sidste år, hvor vi i et
samarbejde mellem ONCA-Danmark, ONCA
international og DSKE for første gang sprang ud med
”Ernæringsugen”.
Sidste år kom vi rigtig godt i mål med at få engageret
nye interesserede, og især fik vi en masse nye inputs
fra projekter rundt om i kommunerne, som vi via
Ernæringsugen kunne lade os inspirere af i hele landet.
Vi havde mange besøgende på vores hjemmeside, og
også en del helt nye brugere. Det eneste vi ikke rigtig
nåede i mål med, var at få opmærksomhed fra
politikerne. I år har vi lagt ernæringsugen 3 uger før
regions- og kommunalvalgene 17. november 2021, og
vi håber at nogle af vores lands så kloge folk vil
benytte lejligheden til at markedsføre en politik der
inkluderer svage, syge og gamle, bedre
behandlingsresultater og bedre livskvalitet – en
”Ernæringspolitik”.
Formålet med ernæringsugen er: At sprede
budskabet om behovet for ernæringsindsats og
prioritering af "implementering, viden og hænder" i
den individualiserede ernæringsindsats til patienter og
borgere med ernæringsrisiko. Ugen kommer igen i år
til at bestå en nogle lokale fysiske initiativer, som vi
håber alle vil melde ind til et offentligt skema, således
at mange har mulighed for at deltage eller lade sig
inspirere, og af at ”on demand program” med
indsendte videopræsentationer, samt af online events.

Ernæringsugen- rigtig ernæring nytter uge 1-5
November 2021. Mere følger
_________________________________________
Rehabilitation International World Congress 2021
“Moving Societies” Århus 7-9 September.
https://www.rehabiliteringsforum.dk/detsker/24th-world-congress-2021/

