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Formand Jens Rikardt Andersen takker af 
Af Mette Holst 
 

 
 
Smilet her på billedet har vi set mange gange. Jens 
Rikardt Andersen har nemlig været et gennemgående 
ansigt i DSKE så længe jeg kan huske – og længere. 
Jens Rikardt har trukket et kæmpe læs som formand i 
DSKE`s bestyrelse over 2 omgange. Som erfaren lektor 
ved Institut for Idræt og Ernæring, og igennem mange 
år frontfigur og den der har båret det tunge læs ved 
studiet ”Kandidat i klinisk Ernæring”, har Jens Rikardt 
været ophavsmand til uanede mængder af acceptere-
de og præmierede abstracts på ESPEN kongresserne. 
Som person fremstår Jens Rikardt med en markant 
karakter. Karakteren er båret af en god portion vilje-
fasthed og arbejds-iver, men også den sjove kombina-
tion af uddannelsesmæssige baggrund som henholds-
vis gastroenterolog og økonom. En sideløbende poli-
tisk karriere, har vist sig tydeligt i hans DSKE arbejde. 
Jens Richardt har altid haft styr på de nyeste artikler 
og evidensen, men JR tror ikke på hvad-som-helst. 
Ingen kan pille en artikel fra hinanden som JR☺. Det 
er vi mange, der er blevet meget klogere af. 
Mange mange tak Jens Rikardt, for årevis med godt 
samarbejde, små krige og masser af spillen bold op af 
hinandens ideer. Jeg håber vi kommer til at se dig med 
abstracts og blandt publikum til DSKE arrangementer i 
fremtiden også. 

 

ESPEN Medlemmer:  
Husk ESPEN Treasurer Ballot 
Af Mette Holst 
Kære ESPEN medlemmer 
I skulle meget gerne have fået en mail fra ESPEN ved-
rørende ”ESPEN Treasurer Election – OFFICIAL BAL-
LOT” fra ESPEN-  ESPEN.Election@mci-group.com. 
Kassereren eller Økonomichefen om man vil, er en del 
af ”tre-enigheden” og rigtig vigtig post i ESPEN. Jeg vil 
derfor opfordre til, at I lige giver jer tid til at læse de-
res anbefaling af sig selv, og stemmer til valget. Der er 
ingen tvivl om at ”treasurer” kommer til for en stor 
del at tegne vejen for ESPEN i de kommende år. 
 
 

Legater og priser fra DSKE 
Af Kirstine Guld Frederiksen 
 
DSKE`s legater og priser plejer at blive uddelt på års-
mødet, som jo desværre i år måtte vige for Corona. 
 
ESPEN kongres 2020 er ændret til en virtuel kongres. 
Rejselegaterne er af denne grund ændret, så der kan 
søges til dækning af deltagergebyret til den virtuelle 
kongres. 
Ansøgningsfristen er udsat til d. 19. juni 2020 kl. 12.00 
læs mere på www.dske.dk  
 
Nutricias Forskningslegat 2020 
Nutricias Forskningslegat blev uddelt på DSKE's gene-
ralforsamling 3. juni 2020 
Legatet går i år til Tina Munk, Ledende klinisk diætist, 
Enheden for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, 
Herlev Gentofte Hospital til projektet "Ernæringstera-
pi til patienter indlagt med COVID-19" 
Legatet er på 25.000 kr.  
 

http://www.dske.dk/
mailto:ESPEN.Election@mci-group.com


Jens Kondrup prisen 2020 
Jens Kondrup prisen tildeles i år Mette Holst, Forsk-
ningsleder for Klinisk Ernæring ved Aalborg Universi-
tetshospital 
Mette har gjort en unik indsats for praksisnær ernæ-
ring i Danmark og internationalt. Hun har været om-
drejningspunkt for udviklingen af sygeplejerske orien-
teret ernæring i mange år her i landet, og denne ind-
sats har været videnskabeligt baseret, hvilket er en 
helt unik kvalitet på dette fagområde. Samtidig har 
hun promoveret Danmark internationalt, specielt i 
regi af ESPEN, hvor hun har været meget aktiv på et 
højt plan i mange år. Hun har da også modtaget en 
ESPEN-pris for sin indsats.  
Der er ikke mange danskere, der har promoveret kli-
nisk ernæring både national og internationalt på et 
højt niveau. Mette Holst er en af de få. 
Med prisen følger 10.000 kr. Forelæsningen afholdes 
ved Årsmødet i 2021. 
 

Malnutrition Awareness Week  
16-20 November 2020. 
Af Mette Holst 
Igennem mange år har man i regi af ASPEN (American 
Association for Enteral and parenteral Nutrition) og 
BAPEN (British Association for Enteral and parenteral 
Nutrition) efterhånden afholdt en ugen med fokus på 
ernæring. I regi af ONCA (Optimal Nutrition Care for 
All) har vi besluttet, at vi også i Danmark vil prøve at 
have en uge hvor vi giver den ekstra gas på ernæ-
ringsopmærksomhed. ONCA-Danmark og DSKE vil i 
samarbejde gerne opfordre til at der genereres lokale 
og også større aktiviteter, som kan sætte skub i ernæ-
ringsfokus i den uge. Det kræver jo imidlertid lidt plan-
lægning. Umiddelbart tænker vi der kan være under-
visningsaktiviteter, men vi vil først og fremmest gerne 
have skabt lidt lyd og larm hos dem der ikke i forvejen 
interesserer sig for og beskæftiger sig med ernæring. 
Vi håber derfor, at der både i primærsektoren og i 
hospitalsvæsnet, og med fokus på både syge, gamle, 
børn og unge som lider af utilstrækkeligt kostindtag 
og/ eller uplanlagt vægttab, kan komme lidt afsmit-
tende effekt, som betyder hurtigere opsporing og 
endnu bedre kvalificeret indsats i fremtiden. Der 
kommer meget mere om dette- men gå i tænkeboks 
og husk at sætte ugen af i din afde-
ling/institution/enhed. Jeg er kontaktperson for ON-
CA-DK, så kontakt mig gerne, hvis du har ideer du vil 
sætte i spil, eller andet omkring ugen.  
mette.holst@rn.dk 

 
Ny bestyrelse for DSKE 
Af Mette Holst 
På generalforsamling via Zoom 3/6 2020 kl. 16.30. 
blev den nye bestyrelse til DSKE valgt. Christian Lod-
berg Hvas, som er Overlæge, ph.d. og klinisk lektor 

ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme (Medicinsk Af-
deling V) ved Århus Universitetshospital, er valgt som 
Formand. Bestyrelsen holder konstituerende møde 
22/6, hvorefter der kommer et lille nyhedsbrev, og 
hjemmesiden vil blive opdateret. Se også referat fra 
generalforsamlingen. 
 

Kommende aktiviteter i DSKE: 

 
Temadag for sygeplejersker ”Ernæring i sygeple-
jepraksis” d. 10 september 2020 aflyses. Vi kom-
mer fluks igen med et nyt initiativ for ernærings-
sygeplejen- skal bare lige have styr på ham Coro-
na. 
 

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

 

Del din viden og interesse med andre med-
lemmer. Har du et kommende projekt, et undervisnings-

program eller en sjov ernærings-oplevelse du gerne vil dele i 
nyhedsbrevet, så skriv til:  mette.holst@rn.dk 
Deadline for indlæg til næste nyhedsbrev er:  
22. Juni 2020. 
 

Kommende aktiviteter udenfor DSKE: Vi hå-
ber det holder☺ 
 

ESPEN 2020  
ESPEN Kongres som skulle have været afholdt i Lyon, 
Frankrig 19-22 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 
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