Jens Kondrup Prisen 2021
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) tildeler Jens Kondrup Prisen 2021 til

Jens Rikardt Andersen
Jens har gennem mange år ydet en stor indsats indenfor klinisk ernæring gennem både sin kliniske praksis
og sin omfattende forskning, der spænder bredt indenfor adskillige aspekter af faget.
Jens er et stort aktiv for DSKE, og han har ad flere omgange været formand for selskabet. Han træder altid
til, når der er brug for en ekstra hånd - om det så er i bestyrelsen, i udvalgsarbejde, som oplægsholder eller
med sin faste forskningsklumme i selskabets nyhedsbrev.
Jens er den bærende kraft bag kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring på Københavns Universitet, og
bidrager dermed til at sikre fremtidens ernæringsforskning. Som vejleder og ofte idémand på de mange
kandidatspecialer er han med til at initiere og facilitere kliniske ernæringsprojekter over hele landet, og
han er utrættelig i forhold til at sikre at resultaterne bliver videreformidlet både nationalt og internationalt.
Jens har således sat stort præg på klinisk ernæring både nationalt og internationalt, og hans store
engagement er beundringsværdigt.
Om Jens Kondrup Prisen:
Jens Kondrup Prisen på 10.000 kr. kan uddeles én gang årligt af DSKE ved Årsmødet i Klinisk Ernæring.
Prisen tildeles et medlem af DSKE, som har gjort en forskel inden for behandling af sygdomsrelateret underernæring.
Kriterier som indgår ved vurdering af indstillede kandidater:
•
•
•

Gennemførelse af klinisk betydende projekt eller intervention med udbredelsesmulighed
Aktiv behandling eller forskning inden for sygdomsrelateret underernæring
Internationale perspektiver af forskning inden for sygdomsrelateret underernæring

Hvem er Jens Kondrup?
Jens Kondrup (JK) er en pioner inden for klinisk ernæring, såvel nationalt som internationalt. Som den første i
Danmark startede JK en ernæringsenhed med samarbejde mellem kliniske diætister, læger og køkkenet, på
Rigshospitalet i 1990. JK tog initiativ til ernæringsscreeningssystemet NRS 2002, som i dag anbefales i Danmark og i
ESPEN. Han har bl.a. belyst proteins betydning ved ernæring af patienter med leversvigt og stressmetabolisme og er
medforfatter til mere end 100 videnskabelige artikler. JK var med til at starte uddannelsen til kandidat i klinisk
ernæring på Københavns Universitet som professor i klinisk ernæring (2003), tog initiativ til dannelse af Dansk Selskab
for Klinisk Ernæring og var formand fra 1996-2003 og igen fra 2012-2016. Han er en efterspurgt national og
international foredragsholder.
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