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ONCA konferencen 16-17. maj 2022 
Af Mette Holst 
Så lykkedes det endelig at få afholdt den længe 
omtalte – og flere gange udsatte –  ”Optimal 
Nutritional Care for All (ONCA)” konference i 
København. Med 170 deltagere, godt halvdelen 
internationale, fordelt på patienter, politikere, 
fagpersoner og forskere. Temaet for konferrencen var 
”Lige adgang til Ernæring for alle”. Det superaktuelle 
tema gik tydeligt igen i hele programmet – et program, 
der blev styret med en ihærdig international såvel som 
dansk indsats ved Olle Ljungquist og Henrik Højgaard 
Rasmussen, herunder. 

 
Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen indledte med 
dagens første foredrag, efterfulgt af Camilla Hersum 
fra Danske Regioner, som ses herunder. 

 
Tatjana Hejgaard fra Sundhedsstyrelsen præsenterede 
igen den nye vejledning for ernæring, som blev 
modtaget af et imponeret internationalt publikum. 
Generelt var deltagerne fra de andre lande meget 
imponerede over vores sundhedssystem, og den 

politiske og strukturelle opbakning til ernæring – så 
det håber vi på. 
 

Ernæringsugen 2022 satser i år på lokale 
initiativer i uge 44 
Af Mette Holst 
Grundet den store indsats omkring ONCA-konferencen 
er det besluttet at DSKE vil advokere for lokale 
initiativer i Ernæringsugen 2022. I regi af DSKE 
afholdes en temadag, torsdag 3. november 2022, hvor 
vi vil styrke det politiske fokus og promovere 
implementering af den nye vejledning fra SST. Vi til 
styrke patientperspektivet og inviterer en række 
patientforeninger. Program kommer i næste 
nyhedsbrev og på www.dske.dk.  
 
Derudover vil DSKE arbejde på etablering af 2 
initiativmøder. I den forbindelse hører vi meget gerne 
forslag, og modtager også meget gerne hjælp fra 
medlemmer til at afholde lokale initiativer der hvor I 
har adgang til af afholde sådanne. Giv lyd til: 
bestyrelsen@dske.dk, i god tid (snarest). Følg med på 
hjemmesiden og her i nyhedsbrevet. 
Andre lokale Initiativer. Vi håber selvfølgelig på at I vil 
etablere en masse spændende initiativer derude. Send 
gerne billeder og beskrivelser fra events til deling i 
nyhedsbrevet, til mette.holst@rn.dk 
 

 
 

DSKE kliniske retningslinjer 
Af bestyrelsen / Camilla B. Bech 
Som nævnt til DSKE årsmøde i maj, igangsætter DSKE 
bestyrelsen udarbejdelse af DSKE kliniske 
retningslinjer inden for klinisk ernæring. Målet er at 
sikre national ensartethed og evidensbaseret 
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behandling inden for klinisk ernæring i Danmark. De 
kliniske retningslinjer skal henvende sig til 
fagpersoner, som er i deres daglige virke arbejder med 
klinisk ernæring uafhængigt af faggruppe.  
Når en klinisk retningslinje er udarbejdet, vil den være 
tilgængelig på DSKE’s hjemmeside.  
Den første DSKE kliniske retningslinje bliver om 
refeeding syndrom. Den forventes præsenteres til 
årsmødet 2023. Forinden vil den i starten af året blive 
sendt til høring blandt DSKE-medlemmer.  
Fremadrettet kan DSKE-medlemmer foreslå emner til 
kliniske retningslinjer. DSKEs styregruppe for kliniske 
retningslinjer beslutter ud fra medlemmernes forslag 
og ønsker hvilke emner, der skal arbejdes videre med 
det efterfølgende år. Det er hele året muligt for 
medlemmer at angive ønsker til kliniske retningslinjer, 
men den endelige fastsættelse vil ske i april. Hvis du 
har forslag eller ønsker til DSKE kliniske retningslinjer 
inden for klinisk ernæring, kan du sende en mail til 
bestyrelse@dske.dk.  
Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye initiativ.  
 
 

Datoer i DSKE 
Initiativmøde om præ- og postoperative ernæring 
onsdag d. 5. oktober på Herlev Hospital. Program 
følger asap. www.dske.dk  
 
Ernæringsugen afholdes i uge 44. Se ovenfor.  

 
Temadag om ernæringspleje– på Sjælland, forår 
2023. Mere følger. 

 

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

 
 

Kommende aktiviteter uden for DSKE:  
ESPEN kongressen 2022 afholdes i Wien, 3-6. 
september 2022. LLL kurser starter 2. September. 
ESPEN.  Tilmeld dig til fysisk eller virtuel deltagelse 
på www.espen.org 
 
Måling af kropssammensætning med 
bioimpedans-analyse (BIA) 
Torsdag 29. september 2022 kl. 15.00 – 18.00 Århus 
Universitetshospital. Program vedhæftet sammen 
med dette nyhedsbrev. 

 

 
Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev:  
15. August 2022 
 
Send meget gerne indlæg eller ideer til indlæg til 
Mette Holst: mette.holst@rn.dk 
Skriv ”Indlæg til DSKE Nyhedsbrev” i emnelinjen. 
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