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Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
Fredag 6. maj 2022 kl. 16.30-17.30, Helnan Marselis Hotel, Aarhus 
Referent: Camilla B. Bech 

 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent: 

Formanden foreslår Jens Rikardt Andersen, som vælges.  

Generalforsamling annonceret i DSKE-nyhedsbrev 25.2.2022. Dagsorden følger ved-
tægterne og er udsendt til medlemmerne 2 uger inden afholdelse. Generalforsamling 
og dagsorden godkendes. 

 

2) Formandens beretning 

Formand Christian L. Hvas fortæller om året der er gået, og hvad der fremadrettet 
sker i DSKE. Skriftlig formandsberetning følger referatet. 

Der er følgende kommentarer til beretningen: 

- Hvorfor det kun er Københavns Professionshøjskole, som er repræsenteret i 
ALMU af uddannelsesinstitutionerne? 
Hovedsageligt af historiske grunde og lokale drivkræfterne fra KP. Det vil være 
relevant at få øvrige uddannelsesinstitutioner med. DSKEs repræsentanter i 
ALMU tager det op.  
 

- Hvad er årsagen til stigning i DSKEs medlemstal? 
Årsagen kan være de tre temadage i 2021, hvor et års medlemskab er billi-
gere end deltagelsesgebyr til temadagen. Desuden mere kontakt til potentielle 
medlemmer gennem det høje antal af temadage det forgangne år. Generalfor-
samlingen opfordrer bestyrelsen til at drøfte, om det er muligt at lave forskel-
lige ordninger til, om man kan melde sig til temadage og få et års medlemskab 
i DSKE. Dette skal desuden tage hensyn til evt. øget arbejdsbyrde til selska-
bets sekretær.  
 

- Når selskabet har overskud, skal vi huske, det er en god idé at bruge penge til 
medlemsaktiviteter frem for at spare. Dette er der enighed om.  
 

- Er ALMU åbent for nye medlemmer eller medlemsorganisationer. Dette svares 
der ja til.  

Formandens beretning godkendes.  
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3) Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent 

Se vedhæftet årsregnskab. Kasserer Jørgen Wiis præsenterer regnskabet med føl-
gende kommentarer: 

- Mere aktivitet og udgifterne nærmere sig vanligvis, som forinden pandemien.  
- Færre mødeudgifter grundet flere onlinemøder.  
- Fremadrettet bruges flere penge på støtte til NNA. 

Der er følgende kommentarer/spørgsmål til regnskabet 

- Det er vigtigt, at det bliver prioriteret at mødes fysisk, da det giver glæde og 
har en positiv påvirkning.  

- Bør der gives flere penge eller gave til selskabets sekretær for ekstraordinær 
indsats i forbindelse med temadage i 2021? Dette tages op i bestyrelsen.  

- Hvorfor temadagen i Fredericia havde en udgift på 72.000 kr.? Hovedårsagen 
var dyrt lokaleleje.  

Jørgen forslår, at kontingent 2023 forbliver som nuværende.  

Regnskabet og forslag til kontingent godkendes.  

 

4) Valg af formand 

Christian Lodberg Hvas er på valg. 
Genopstiller og vælges uden modkandidat.  

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelse: 

Læger: 
Jørgen Wiis, Howraman Meteran og Jakob Burcharth er på valg. 
Alle genopstiller og vælges uden modkandidat.  

Sygeplejersker: 
Jette Lindegaard Pedersen er på valg, og genopstiller ikke. 
Lotte Boa Skadhauge stiller op og vælges uden modkandidat.  

Cand.scient’er: 
Ingen på valg. 

Kliniske diætister: 
Kirstine Guld Frederiksen udtræder grundet længste funktionstid i bestyrelsen. 
Marianne Boll Kristensen stiller op og vælges uden modkandidat.  

Suppleanter: 

Læger: 
Palle Bekker-Jeppesen er på valg og genopstiller ikke. 
Dunja Kokotovic Gellert-Kristensen stiller op og vælges uden modkandidat. 
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Sygeplejersker: 
Pia Søe Jensen er på valg. 
Genopstiller og vælges uden modkandidat.  

Cand.scient’er: 
Marianne Boll Kristensen er valgt til bestyrelsen, og ny skal derfor vælges. 
Kirstine Guld Frederiksen stiller op og vælges uden modkandidat. 

Kliniske diætister: 
Mette Borre er på valg. 
Genopstiller og vælges uden modkandidat.  

 

6) Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds 

Revisorer: 

Kurt Købke Jacobsen er på valg. 
Genopstiller til 1 år og vælges uden modkandidat. 

Jens Frederik Dahlerup er på valg. 
Genopstiller og vælges uden modkandidat. 

Revisorsuppleant: 

Johan Wandall er på valg,  
Genopstiller og vælges uden modkandidat.  

 

7) Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Der er ingen indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

8) Eventuelt 

CLH: Kost og Ernæringsforbundet er sædvanligvis repræsenteret til generalforsam-
lingen og til årsmødet som udstiller, og deltager aktivt. Forbundet har efterspurgt et 
fagligt indlæg til årsmødet. Dette har bestyrelsen i år takket nej til. Spørgsmålet er, 
hvordan dette fremadrettet skal håndteres? 
JRA: Bestyrelsen drøfter generelle forholdsregler for faglige/organisations/virksom-
heds-relaterede indlæg på årsmøderne. Det vil umiddelbart ikke være i overensstem-
melse med selskabets praksis, hvis private virksomheder har selvstændige indlæg 
ved årsmøderne. 

JW og CLH takker for et godt årsmøde og det store arbejde, der er gjort i årsmøde-
gruppen og gruppens sekretær, Line. 

7.5.2022 /Camilla Balle Bech 

8.6.2022 /Christian Lodberg Hvas 
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Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
Generalforsamling 6.5.2022 
 
Formandens beretning 
 
Året i DSKE 
Året 2021-22 har – som året før – stået i coronaens tegn. Efter et forsinket og virtuelt 29. 
årsmøde i klinisk ernæring, fornemt arrangeret af den københavnske årsmødegruppe fredag 
7. maj 2021, blev resten af 2021 et miks af corona-restriktioner og gradvis genåbning af lan-
det, med løbende tilpasning af selskabets aktiviteter. Bestyrelsen har været aktiv, og vi har 
et fantastisk netværk omkring selskabet. 
 
Medlemstal 
Antallet af medlemmer er steget fra 407 til 439 personer i 2021. Fordelingen på faggrupper 
er uændret. Antallet af diætister og scient’er skal tages med det forbehold, at en del 
cand.scient’er i klinisk ernæring også er kliniske diætister og kun kan angive én faggruppe.  
 

 
  
Bestyrelsesmøder 
1. 31.5.2021: Virtuelt konstituterende bestyrelsesmøde.  
2. 16.9.2021: Strategidag, Aarhus.  
3. 1.11.2021: Virtuelt bestyrelsesmøde. 
4. 10.1.2022: Virtuelt bestyrelsesmøde. 
5. 2.3.2022: Bestyrelsesmøde, Aarhus – afholdt i relation til initiativmøde. 
 
Forretningsudvalg 
Formand, næstformand og sekretær udgør bestyrelsens forretningsudvalg (FU), der mødes 
virtuelt hver 4. uge og varetager den løbende ledelse af selskabet. Vi har god hjælp fra se-
kretær Susan Elgaard Jensen.  
 
Temadage 
1. 25.8.2021: Ernæring til ældre, Fredericia. 132 deltagere. 
2. 22.9.2021: Ernæringssygepleje, Aarhus. 120+ deltagere. 
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3. 9.12.2021: Ernæring hos patienter med kronisk lungesygdom. 60 deltagere (corona). 
 
Initiativmøder 
1. 2.3.2022: Senfølger til kræftbehandling 
 
Ernæringsugen 
Uge 44, 2021 stod i coronaens tegn, og en del aktiviteter måtte aflyses. Især kommunale ak-
tiviteter var det dog muligt at gennemføre, og de blev koordineret og annonceret med god 
støtte fra Kost & Ernæringsforbundet på https://kost.dk/ernaeringsugen.  
 
Lærebog i klinisk ernæring 
Lærebogen i klinisk ernæring udkom i 5. udgave i 2012. Vi har i flere år taget tilløb til en revi-
dering, og i efteråret 2021 nedsatte vi påny redaktionsgruppen, der sammen med forlaget 
Munksgaard har lagt plan for revision af bogen. Det er planen, at en kommende 6. udgave 
skal udkomme i starten af 2023, og der er udpeget forfattere til alle kapitler. Redaktionen er 
Gitte Dam (Aarhus), Henrik Højgaard Rasmussen (Aalborg), Marianne Boll Kristensen (Gød-
strup), Jørgen Wiis (København), Palle Bekker Jeppesen (København), Christian Lodberg hvas 
(Aarhus).  
 
Alliancen mod Underernæring (ALMU) 
Alliancen blev dannet i 2014 som ”Forum for Underernæring” og udgav i 2016 bl.a. de seks 
anbefalinger til indsats mod sygdomsrelateret underernæring. Formålet er at forene stærke 
kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje 
med andre indsatsområder. ALMU blev i 2021 genopfrisket i et samarbejde mellem DSKE, 
Landbrug & Fødevarer og Kost & Ernæringsforbundet. Alliancen holdt møde i september 
2021 og planlægger yderligere møder i efteråret 2022.  
 Medlemsorganisationer i Alliancen mod Underernæring i 2022 (alfabetisk): Arla Foods, 
Dansk Erhverv (brancheorganisationen for Fødevarer til særlige Medicinske Formål (FMF)), 
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Sygeplejeråd, 
Danske Tandplejere, Danske Ældreråd, Ergoterapeutforeningen, Foreningen af Kliniske Diæ-
tister (FaKD), Forbundet for Offentligt Ansatte (FOA), Kost og Ernæringsforbundet, Kræftens 
Bekæmpelse, Københavns Professionsskole, Landbrug og Fødevarer, Landsforeningen af Kli-
niske Tandteknikere, Sundhedsstyrelsen, Ældresagen.  
 https://lf.dk/viden-om/sundhed-og-fodevarer/forum-for-underernaering  
 
Optimal Nutritional Care for All (ONCA) 
En europæisk alliance, hvor DSKE er repræsenteret og indgår I ONCA-Danmark. ONCA Dan-
mark er vært ved det kommende ONCA møde i København 16-17. maj 2022.  
 https://european-nutrition.org 
 
Nordic Nutrition Academy 
Nyt hold af studerende, med 10 fra Danmark, indledte i 2021 det tre-årige forløb i Nordic 
Nutrition academy. DSKE støtter med infrastruktur og rejsestøtte til de danske deltagere, i 
samarbejde med Nestlé.  
 
Arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen 
DSKE har udpeget medlemmer til arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen vedrørende: 
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- Sundhedsstyrelsens "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i spiserør, 
mavesæk og mavemund". Hendrika Adriana Linda Kieviet repræsenterer DSKE i ar-
bejdsgruppen. 

- Sundhedsstyrelsens "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft 
og kronisk lymfatisk leukæmi". Jens Rikardt Andersen repræsenterer DSKE i arbejds-
gruppen. 

- Sundhedsstyrelsens "Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og en-
detarm". Jakob Burcharth repræsenterer DSKE i arbejdsgruppen. 

- Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsek-
torielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse. Susi Pedersen repræsenterer 
DSKE i referencegruppen. 

 
Sundhedsstyrelsens vejledning om underernæring 
En lang proces, der blev yderligere forsinket af corona-pandemien. DSKE havde solid faglig 
repræsentation i arbejdsgruppen og indsendte et omfattende høringssvar i juli 2021. Vi bi-
drog med ad hoc dialog med Sundhedsstyrelsen. Vejledningen er et vigtigt resultat for Sund-
hedsstyrelsen, for den professionelle indsats mod sygdomsrelateret underernæring i Dan-
mark, og for DSKE. 
 
Samarbejde med industrien 
DSKE har et bredt og godt samarbejde med industrielle partnere. Samarbejdet gavner begge 
parter og tilgodeser samtidig det behov for armslængdeafstand, der er ved beslutningstag-
ning. Vi vil udarbejde et samlet kodeks for det samlede arbejde – et kodeks, der tager ud-
gangspunkt i medicoindustriens retningslinjer.  
 
Fokus på sektorovergange og ernæring i primærsektoren 
Bestyrelsen ønsker at styrke arbejdet med klinisk ernæring i sektorovergange og i primær-
sektoren. I første omgang følger vi den nyetablerede kontakt mellem DSKE og forskningsen-
heden for almen praksis på Aalborg Universitet, og ønsker at udbygge området. 
 
Økonomi i DSKE 
Selskabet har en sund økonomi, og vi bruger de fleste penge på medlemsaktiviteter. Afhol-
delse af virtuelle bestyrelsesmøder har reduceret rejseudgifter og givet øget fleksibilitet i 
bestyrelsen.  
 
Ændring i bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen 6. maj 2022 udtræder Jette Lindegaard Pedersen, der er blevet 
pensioneret, og Kirstine Guld Frederiksen, der har siddet seks år i bestyrelsen. Tak til Jette 
og Kirstine for solidt arbejde i bestyrelsen og i selskabet.  
 
Fremtiden i DSKE 
Vi har solide samarbejder og en idérig og bredt funderet bestyrelse og et godt netværk, 
både nationalt og internationalt. Der skyder ernæringsforskningsenheder op mange steder i 
landet. Fremtiden tegner lys for den kliniske ernæring i forskning og praksis.  
 
Christian Lodberg Hvas 
Formand for DSKE 


