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Af Rikardt Andersen, Formand

Nutricias forskningslegat 2020
Kære DSKE medlemmer
Som følge af Corona pandemien, ser vi os nødsaget til
at afholde årets generalforsamling for medlemmerne
virtuelt onsdag 3/6 2020 kl 16.30. Herunder følger
dagsorden og anvisninger/ detaljer.
Deltagelse: Alle medlemmer får tilsendt et link på
Zoom dagen før. Vi opfordrer til at alle har installeret
og afprøver Zoom i forvejen, da der ikke vil være mulighed for teknisk support. https://zoom.us/download

Dagsorden ifølge selskabets vedtægter (+ pkt 8):
1. Valg af dirigent – Henrik Højgaard Rasmussen er
forhåndsvalgt af hensyn til mødeformen.
2. Formandens beretning – fremsendes skriftligt i nyhedsbrev via mail i ugen forinden.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse
af kontingent fremlægges af Jørgen Wiis. Regnskabet
fremsendes skriftligt i nyhedsbrev via mail i ugen forinden.
4. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde
senest 13. Maj, og vil blive udsendt i nyhedsbrev via
mail ugen før, sammen med øvrige dokumenter.
5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds.
8. Uddeling af legater og priser:
- Jens Kondrup prisen - overrækkelse ved formanden.
- Nutricia Legatet Overrækkes af Kirstine Guld Frederiksen og Signe Braband Jensen.
9. Eventuelt

Grundet situationen med Covid-19 er ansøgningsfristen til Nutricias forskningslegat forlænget til 15. maj
2020 kl. 12.00.
På baggrund af aflysning af Årsmødet i klinisk ernæring 2020 annonceres modtageren af Nutricias forskningslegat til DSKE's generalforsamling 3. juni 2020

DSKE rejselegat til ESPEN kongres i Lyon 2020
Der er mulighed for at søge et af DSKE's rejselegater
til ESPEN kongressen in Lyon 2020.
DSKE uddeler legater som hjælp til rejsen til de 3 bedste abstracts der er accepteret til en eller anden form
for præsentation på ESPEN kongressen i Lyon, 19-22/9
2020. Priserne er på 5.000 kr og der uddeles kun én
pris per abstract. Vinderne forpligter sig til at skrive et
indlæg til DSKE`s nyhedsbrev efterfølgende, og til at
skrive indlæg om oplevelser fra kongressen til DSKE`s
Facebookside under kongressen. Ansøgning med abstract og dokumentation for antagelse sendes til
bestyrelse@dske.dk
Ansøgningsfrist er 5. juni 2020 kl. 12.00
Vinderne får besked pr. mail, og offentliggøres i kommende nyhedsbrev.
Se mere om legater på:
https://www.dske.dk/legater.html

Kommende aktiviteter i DSKE:
Generalforsamling via Zoom afholdes onsdag 3/6
2020 kl. 16.30. Se afsnit tidligere i nyhedsbrevet
Temadag for sygeplejersker ”Ernæring i sygeplejepraksis” afholdes i Jylland d 10 september 2020.
Sted følger.
Hold øje med hjemmesiden www.dske.dk

agement of individuals with sars-cov-2 infection,
Clinical Nutrition,
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022.
Hele artiklen findes via
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0
261561420301400?via%3Dihub#!
Adgang via dit ESPEN medlemskab eller institutionsbibliotek

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

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

ESPEN anbefalinger for COVID-19
Af Mette Holst
I regi af ESPEN er der udgivet en række anbefalinger
for håndtering af patienter med COVID-19. Abstractet
er forsøgt oversat herunder.
ABSTRAKT
COVID-19-pandemierne udgør ikke hidtil sete udfordringer og trusler mod patienter og sundhedsvæsenets systemer over hele verden. Akutte åndedrætskomplikationer, der kræver intensiv behandling er en
væsentlig årsag til sygelighed og dødelighed hos COVID-19 patienter. Patienter som har de dårligste udkomme og højere dødelighed rapporteres at være
immunkompromitterede, især ældre voksne, polymorbide og underernærede generelt.
Intensiv-ophold, polymorbiditet og høj alder er alle
ofte forbundet med høj risiko for underernæring, der i
sig selv repræsenterer en relevant risikofaktor for
højere sygelighed og dødelighed i forbindelse med
kronisk og akut sygdom. Længerevarende intensivophold rapporteres at være påkrævet til stabilisering
af COVID-19-patienter og længere ophold på ICU kan i
sig selv direkte forværre eller forårsage en ernæringstilstand med alvorligt tab af muskelmasse og funktion,
som kan føre til behov for hjælp til daglige aktiviteter,
dårlig livskvalitet og yderligere sygelighed. Forebyggelse, diagnose og behandling af underernæring bør
derfor rutinemæssigt inkluderes i behandlingen af
COVID-19 patienter. I artiklen sigter, European Society
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) mod at
give en kortfattet vejledning til ernæringshåndtering
af COVID-19 patienter gennem 10 praktiske anbefalinger. Den praktiske vejledning er fokuseret på intensivpatienter, ældre alder og polymorbiditet, som er
uafhængigt forbundet med underernæring og dens
negative indvirkning på patientens overlevelse.
Reference:
Barazzoni R, Bischoff SC, Krznaric Z, Pirlich M, Singer P,
endorsed by the ESPEN Council, Espen expert statements and practical guidance for nutritional man-

Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev er:
25. Maj 2020.

Kommende aktiviteter udenfor DSKE: Vi håber det holder☺

ESPEN 2020
ESPEN Kongres i Lyon, Frankrig 19-22 September
2020. https://www.espen.org/
Ja mon ikke vi er flere der håber det bliver til noget.
Frist for indsendelse af abstracts er forlænget til 6.
maj 2020.
Frist for ”early bird” registrering er 27. maj 2020
______________________________________________________

Rehabilitation International World Congress 2020
afholdes under temaet “Moving Societies” I Århus 8-10
September.
https://www.riworldcongress2020.com/about-riwc-2020

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

