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Ny formand for DSKE 
Af Christian Hvas 
 

Ved den virtuelle generalfor-
samling 3. juni 2020 blev jeg 
valgt som formand for DSKE. 
Tak for det! Jeg sad i bestyrel-
sen 2011-16 og glæder mig til 
igen at kunne bidrage til sel-
skabets aktiviteter for at be-
kæmpe sygdomsrelateret un-
derernæring. I min dagligdag 
behandler jeg patienter med 
tarmsvigt eller kronisk tarm-

sygdom på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg også 
sidder i Ernæringsudvalget. Her er nogle af de tanker, 
jeg gør mig på vej ind i den nye DSKE-bestyrelse.  
 
DSKE er et stærkt selskab 
Som en del af Videnskabelige Selskaber inviteres vi til 
dialog med myndigheder og organisationer. Med en 
solid forankring i klinik, forskning og undervisning i 
Danmark og Europa har vi gode muligheder for kvalifi-
ceret at påvirke praksis, forskning og udvikling. Vi er et 
af de få selskaber, der går på tværs af faggrupper: 
Sygeplejersker, kliniske diætister, læger og kandidater 
i klinisk ernæring. Det giver gennemslagskraft og 
mangfoldige kompetencer, som vi vedvarende skal 
være gode til at gøre brug af. Information kommer i 
nyhedsbrevene, diskussion og udvikling på temadage 
og til årsmødet.  
 
Netværk udbygges 
De faglige netværk styrkes og udbygges gennem DSKE 
– i regioner, på hospitaler, i kommuner, på tværs af 
sektorer og faggrupper. Møder, nyhedsbreve og vi-
densdeling i kredsen af DSKE-medlemmer er vigtige 
for at give netværket indhold og værdi. Det vil vi fort-
sætte i den nye bestyrelse – efter at foråret 2020 har 
lagt en corona-dæmper på mange aktiviteter. Med-
lemstallet er stabilt omkring 450 – et tal, som jeg me-

ner bør være en halv gang højere, med solid repræ-
sentation fra alle faggrupper, regioner og sektorer. 
 Årsmødet blev aflyst i 2020. Årsmødegruppen i 
København glæder sig til at afholde mødet 7. maj 
2021 på Admiral Hotel i København. Årsmøderne i 
klinisk ernæring blevet en integreret del af DSKE, hvor 
de i de tidlige år var selvstændige arrangementer med 
en historie fra før selskabet blev oprettet. Temadag 
om sygepleje inden for ernæring var planlagt til sep-
tember 2020, men måtte aflyses pga. corona – der 
kommer en dato i 2021. Øvrige møder og aktiviteter 
afholdes også fra 2021, og datoer og emner udmeldes 
fra efteråret 2020. Vi glæder os. 
 
Samarbejde – nationalt og internationalt 
DSKE er en del af det europæiske selskab ESPEN, og et 
nyt initiativ – optimal nutritional care for all (ONCA) 
giver yderligere mulighed for at vi kan tilbyde efter-
uddannelse, guidelines, internationale kontakter. 
Begge dele vil vi arbejde på at formidle til DSKEs med-
lemmer. 
 
ESPEN kongres 19-21. september – en mulighed for 
mange flere 
ESPEN kongressen er konverteret til en rent virtuel 
kongres, og der kommer et varieret og spændende 
program. Med deltagergebyrer mellem 80 og 150 
EUR, der giver adgang til streaming af alle aktiviteter i 
et år, er der mulighed for at mange flere har mulighed 
for at lære og blive inspirerede fra ESPEN end tidlige-
re. Se mere på www.espen.org. Jeg håber, at mange 
benytter denne lejlighed til at lære ESPEN bedre at 
kende. 
 
Åbenhed og vidensdeling 
I en travl dagligdag kan det være svært at følge med i 
udviklingen på alle fronter. I den nye bestyrelse vil vi 
arbejde på at bistå DSKEs medlemmer bedst muligt 
med opdatering inden for ernæringsområdet – gen-
nem nyhedsbrevet, temadage, møder etc. På den 
måde kan DSKEs rødder forhåbentlig brede sig dybere 



ned i de enkelte organisationer og miljøer, til gavn for 
klinik og forskning og dermed for patienterne.  
 
 

ESPEN rejselegater 
Af Kirstine Guld Frederiksen og Mette Holst 
 
DSKE’s legater og priser plejer at blive uddelt på års-
mødet, som desværre i år måtte vige for Corona. 
 
Da deltagelse i ESPEN kongressen i år er væsentlig 
billigere (80-150 EUR afhængig af medlemsstatus og 
profession) og det samlede ansøgte beløb ligger in-
denfor budgetrammen, har bestyrelsen besluttet at 
tildele alle ansøgere et rejselegat. Modtagerne er: 
  
Randi Tobberup: Accuracy of screening tools in predicting 
malnutrition in cancer outpatients according to the glim 
criteria. Poster P337. 
 
Nikita Misella Hansen: The effect of protein-based nutri-
tional supplementation during and after hospital stay in 
patients with community acquired pneumonia. Foredrag 
O19. 
 
Daniel Knaap Jørgensen: Bioelectrical Impedance (BIA) 
compared to Dual Energy X-Ray (DXA) in elderly patients 
admitted with acute pneumonia. Poster P013.  
 
Sara Kring Nielsen: Postoperative blood glucose after sur-
gery in the head and neck region with pre-operative Dexa-
methasone. Poster P447. 
 
Charlotte Lock Rud: Quality of life and wellbeing in patients 
with an ileostomy: a cross sectional study. Poster P160. 
 
Marcel Kjærsgaard Eriksen: Hypophosphataemia and shifts 
in magnesium and potassium in a specialised intestinal 
failure unit: An observational cohort study. Poster P227.  
 
Tina Munk: A multimodal nutritional intervention after 
discharge improves Quality of Life and Physical function in 
older patients. Foredrag O44. Accuracy of the calculated 
serum osmolarity to screen for hyperosmolar dehydration 
in older hospitalized medical patients. Poster P420. 
 
Jonas A Svendsen: Older patients (50+ y) declining partici-
pation in a randomized controlled nutritional trial have 
higher risk of readmissions. Poster tour MON-PT05.3.  
 
Amalie Kruse S Frederiksen: Protein intake in geriatric 
patients with hip-fracture: Feasibility study evaluating cur-
rent ESPEN guidelines for geriatrics. Poster P393.  
 
Camilla Balle Bech: An optimized texture modified diet 
improves energy and protein intake in hospitalized patients 
with dysphagia. Poster P157.  
 
Anne Wilkens Knudsen: Assessment of Nutritional Risk and 
Intake in Danish Hospitalized Patients. Poster P008.  

 
Cecilie Meldgaard Møller: Nutritional status in patients 
attending International Lung Day in a hospital setting. Post-
er P193.  
 
Marianne Boll Kristensen: Nutritional status and nutritional 
risk in danish head and neck cancer survivors 1-5 years after 
radiation therapy – Results from a nationwide cross-
sectional survey. Poster P326.  

 

”Ernæringsugen- Rigtig ernæring nytter” 
16-20 november 2020. 

 
Af Mette Holst 
Dansk titel ”Ernæringsugen- Rigtig ernæring nytter”- 
international titel ”Malnutrition Awareness Week”. Vi 
sætter ernæring i fokus den uge. Alle ideer og initiati-
ver modtages med tak. Mere om initiativerne i næste 
nyhedsbrev som udkommer ultimo august.  
mette.holst@rn.dk 
 

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

 

Del din viden og interesse med andre medlemmer. 
Har du et kommende projekt, et undervisningspro-
gram eller en sjov ernærings-oplevelse du gerne vil 
dele i nyhedsbrevet, så skriv til: mette.holst@rn.dk 

Kommende aktiviteter udenfor DSKE: Vi håber 
det holder☺☺☺☺ 

 

ESPEN 2020  
ESPEN Kongres som skulle have været afholdt i Lyon, 
Frankrig 19-21. september 2020 er blevet til en virtuel 
kongres. https://www.espen.org/ 
______________________________________________________ 

Rehabilitation International World Congress 2021 
under temaet “Moving Societies” Århus 7-9 september.  
https://www.rehabiliteringsforum.dk/det-sker/24th-world-
congress-2021/ 

 

Opfordring til medlemmerne: 
Tjek din profil på Lægeforeningen 
Passer din adresse og stillingsbetegnelse stadig? 
Log ind på www.laeger.dk, Vælg ”min side” og følg guiden 


