København, 30. maj 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Hotel Marselis, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C.
Fredag d. 5. maj 2017, kl. 16.45.

Referent: Marianne Boll Kristensen

1. Valg af dirigent
Jens Rikardt Andersen vælges som dirigent. Han konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt og lovlig efter vedtægterne.

2. Formandens beretning ved Jørgen Wiis
Medlemmer. DSKE har fortsat vækst i medlemstallet. Der er nu 577 medlemmer, i 2016: 535, i
2015: 455. Der indmeldes en del medlemmer i forbindelse med afholdelse af temadage, og
ESPEN2016 i København kan også have givet tilgang. Medlemmerne fastholdes, vi har få
udmeldelser pr. år.
ESPEN 2016 København. Kongressen i København september 2016 hed ”Collaboration in
Nutrition”. For første gang i ESPEN’s historie deltes værtsskabet. DSKE og NSKE samarbejdede om
skabelsen af kongressen, der blev en stor succes med rekordantal kongresdeltagere, 3809 deltog.
Til vores store glæde benyttede mange danske kolleger den unikke mulighed for let at komme på
ESPEN kongres. Af de 761 abstracts var næstflest danske. Et stort antal af DSKE’s medlemmer
deltog i planlægningsarbejdet i Educational committee, Scientific committee og Ad hoc gruppen.
Gennem mange år har Mette Holst og Henrik Højgaard Rasmussen i samarbejde med vores norske
medarrangører gjort et enormt arbejde for at få kongressen op at stå. DSKE skylder Mette, Henrik
og vores øvrige frivillige medlemmer uendelig stor tak for indsatsen.
Det er dobbelt så dyrt at holde kongres i København som i det sydlige Europa, så det forventede
beløb til DSKE og NSKE bliver mindre end lovet.
Temadage og initiativmøder. I det forgangne år har DSKE afholdt:


Temadag i anledning af udgivelsen af den Nationale Kliniske Retningslinje for dysfagi. Odense
31.05.2016.
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Initiativmøde: Nutrition and microbiome. Århus 15.06.2016.
Initiativmøde: Ernæring, fysisk aktivitet og muskler. Århus 13.12.2016.
Temadag: Fødevareallergi og anafylaksi. Odense 24.02.2017.
Initiativmøde: Gut-liver axis. København 05.04.2017.

DSKE’s medlemmer opfordres til at komme med idéer til nye spændende emner og gerne være
medarrangører.
Årsmøder:
DSKE har nu egen Årsmødegruppe i både Århus og København. Grupperne arbejder i vid
udstrækning stadig selvstændigt som mødearrangør, men økonomien og det overordnede ansvar
er lagt ind i DSKE.
Netværk og samarbejde:
Afsluttede samarbejder og initiativer:







-

Jette Thomsen Fabricius har repræsenteret DSKE i Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for
'Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient’. Oplægget blev publiceret i
februar 2017.
Anette Martinsen har repræsenteret DSKE i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National
klinisk retningslinje for fedmekirurgi. Retningslinjen blev publiceret i januar 2017.
Anne Marie Beck og Sussi Friis Buhl har repræsenteret DSKE i Sundhedsstyrelsens
arbejdsgruppe for 'National klinisk retningslinje vedr. ernærings- og træningsindsatser til
ældre med geriatriske problemstillinger. Retningslinjen blev publiceret i december 2016.
Susi Pedersen har repræsenteret DSKE i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for 'National
klinisk retningslinje vedr. behandling af anorexia nervosa’. Retningslinjen blev publiceret
september 2016.

Igangværende samarbejder og initiativer:





DSKE har udpeget Charlotte Humble Andersen til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til
udarbejdelse af forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser.
DSKE har udpeget Mirian Meinertz til Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse
af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser.
Jens Kondrup repræsenterer DSKE i Forum for Underernæring Forum.
DSKE er repræsenteret i Optimal Nutritional Care for All (ONCA) - et ENHA-initiativ, hvor
blandt andet ESPEN, EFAD og MNI er medlemmer. Henrik Højgaard, Jens Kondrup og Jørgen
Wiis har deltaget i møder. FMF har sponseret rejserne.
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Nyhedsbreve: Næstformand Christian Lodberg Hvas har genoplivet DSKE’s nyhedsbrev til
medlemmerne. Det tilstræbes at blive udgivet 3-4 gange/år. Medlemmerne opfordres til at
bidrage. Jens Rikardt Andersen deltager med en fast videnskabelig klumme. Mette Holst og Henrik
Højgaard Rasmussen overtager redaktørhvervet fra Christian.
Bestyrelsens ansvarsfordeling: Opdateres årligt og efter behov. I årets løb har der har
udfordringer med at afsætte posten som selskabets sekretær og kassererhvervet. I første omgang
var erhvervet en sekretær fra Århus Universitetshospital, men denne måtte trække sig efter kort
tid. Efterfølgende har været hvervet en sekretær fra Odense Universitetshospital, som også måtte
trække sig. Christian Lodberg Hvas har derfor længere tid varetaget begge poster, og har arbejdet
flot på at forbedre sekretærens arbejdsopgaver herunder tilmeldingsprocedurer til møder og
samarbejde med Lægeforeningen om kontingentopkrævning.
Anne Wilkens Knudsen har påtaget sig hvervet som selskabets sekretær. DSKE’s nye bestyrelse
skal have valgt en kasserer.
Bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen afholder 3-4 møder per år, gerne i forbindelse med
initiativmøderne. Dagsorden er ofte lang. Det tilstræbes at anvende mest muligt af bestyrelsens
tid på at diskutere klinisk ernæringspolitik, strategi og samarbejde. Bestyrelsens
forretningsudvalg holder månedligt møde for at gennemgå ny post og holde DSKE’s igangværende
arbejdsopgaver i proces. På et årligt strategimøde ønsker vi at vende bøtten.
Strategiprojekter 2017:
Nye overordnede idéer til Lærings- og kvalitetsteams. Henrik Højgaard Rasmussen og Mette
Holst har på vegne af DSKE og efter opfordring fra DSGH indsendt en indstilling om ernæring til
Lærings- og kvalitetsteams under Det Nationale Kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet.
Forhåbentlig kan dette bidrage til at få ernæringsterapi og ernæringsscreening tilbage som
kvalitetsindikatorer.
Nationale data på og udvikling af underernæring og mål for nedbringelse af
underernæring. Jens Kondrup har stillet forslag til FMF om at de (evt. i samarbejde med øvrige
repræsentanter fra FFU) kan finansiere løn til en KE’er, som kan lave forarbejdet til oprettelse af
en datahub, hvor der kan indsamles nationale data på forekomsten af underernæring. Bestyrelsen
bakker op. FMF og FFU har umiddelbart afvist at sponsere. Der skal derfor søges anden
sponsorering.
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DSKE ernæringsvejledninger:
Ny udgave af Klinisk Ernæring. DSKE skal være redaktører på den nye udgave af lærebogen
’Klinisk Ernæring’. Denne kan være DSKE’s blue book, og det er en god mulighed for at få
medlemmerne på banen. Palle Bekker Jeppesen og Jørgen Wiis er tovholdere.
Grundbog i ernæring til sygeplejeuddannelsen. Bestyrelsesmedlemmer Anne Wilkens
Knudsen, Pia Søe Jensen og Anni Linnet Nielsen er i dialog med FADL's forlag mhp at være
fagredaktører på FADL’s forlags grundbog i ernæring til sygeplejeuddannelsen. Bogens fokus er
på, hvordan vi kommer fra viden til praksis, og den skal bidrage til at give sygeplejen et sprog, når
det kommer til ernæring.
Medlemmerne i spil.






Vi vil gerne aktivere vores medlemmer, og udnytte deres kompetencer og lokale netværk.
Det overvejes at lave et survey: Hvor er vores medlemmer, hvad er deres forventninger til
DSKE, hvordan kan de aktiveres? Survey idéen parkeres for nu og afventer til et senere
tidspunkt.
Uddannelse: Muligheder for at tilbyde medlemmer e-læring overvejes. Anne Wilkens Knudsen
har lavet e-læringskursus til Region H. Der arbejdes på at finde økonomi til at konvertere det
til en version, som kan anvendes ved brug af IT-systemet EPIC-Sundhedsplatformen (SP).
Indenfor 1 år vil halvdelen af landets patienter være omfattet af SP.
Nordic Nutrition Academy er netop afsluttet. Det forventes at blive genoptaget.
Medlemmernes dag: Forslag om medlemmernes dag, som kan danne rammer om
netværksgrupper (Special Interest Groups) – evt. i forbindelse med at der skal findes
forfattere til kapitlerne i den nye udgave af Klinisk Ernæring.

DSKE er i fin fremgang, vi bliver flere, vi er i udvikling. Men vores udfordringer er mange.






Ernæringsscreening er veletableret i afdelingerne, men er ikke sikkert etableret som
kvalitetsindikator. Som videnskabeligt funderet selskab har vi pligt til styrke evidensen bag
ernæringsterapi.
Vi skal mobilisere de kirurgiske og medicinske kolleger, så DE tager ansvar for patienters
ernæringstilstand og behandling. Vi skal støtte udarbejdelsen af specialernes egne
ernæringsvejledninger.
Patienterne ligger kortere tid på sygehus, men er uændret underernærede. Vi skal OGSÅ stå
stærkt i ernæringsbehandling til de ambulante patienter, til patienterne under rehabilitering,
på plejehjem og i hjemmene. Vores medlemmer arbejder heldigvis i alle led af patienternes
forløb og udgør en stor ressource, et stort potentiale.
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Vi møder stor anerkendelse som fagets eksperter.
Vi er meget lidt synlige i pressen og på de sociale medier.
Vi skal styrke ansigtet udadtil, søge samarbejdet. Men undgå populisme, at blive kvalt af
interesseorganisationer og plettet af industriinteresser.
Vi er glade frivillige. DSKE kan styrkes i vores interne organisation. Meget ansvar hviler på få
men dybt engagerede medlemmers hænder, hvilket er for sårbart.

3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent ved Christian
Lodberg Hvas
Årsregnskab for 2016 blev præsenteret af Christian Lodberg Hvas.
Regnskabet var godkendt af selskabets revisorer, Jan Eriksen og Anne W. Ravn.
Selskabet har i 2016 haft en formuefremgang på 79.191,24 kr. grundet afregning fra ESPEN 2016
samt betalende eksterne deltagere til temadage.
Selskabet har en sund økonomi med tilstrækkelig formue, og det foreslås, at kontingentet uændret
skal være på 325 kr. pr. år for alle faggrupper.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og forslaget om fastholdelse af kontingent.

4. Valg af formand
Jørgen Wiis er valgt i 2016 og er ikke på valg.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Læger:
Christian Lodberg Hvas (valgt i 2011) og Rudolf Albert Scheller (valgt i 2014) træder ud af
bestyrelsen.
Anton Bilenko, Afdeling S – Odense Universitetshospital, og Gitte Dam, Afdeling V – Aarhus
Universitetshospital, vælges som repræsentanter for læger.
Jørgen Wiis (valgt som formand i 2016), Henrik Højgaard Rasmussen (valgt i 2012), Anni Linnet
Nielsen (valgt i 2014) og Palle Bekker Jeppesen (valgt i 2016) er ikke på valg.
Sygeplejersker:
Pia Søe Jensen (valgt i 2015) genopstiller og vælges.
Mette Holst (valgt i 2014) er ikke på valg.
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Kliniske diætister:
Anne Wilkens Knudsen (indtrådt fra suppleantpost i 2015) genopstiller og vælges.
Kirstine Guld Frederiksen (valgt i 2016) er ikke på valg.
Kandidater i klinisk ernæring:
Tina Beermann (valgt i 2013) genopstiller og vælges.
Marianne Boll Kristensen (valgt i 2015) genopstiller og vælges.
Suppleanter til bestyrelsen:
Læger: Lars Vinter Jensen (valgt i 2011) genopstiller og vælges. Dorte Goldbækdal Illum (valgt i
2012) er ikke på valg.
Sygeplejersker: Lise Munk Plum (valgt i 2015) genopstiller og vælges.
Kliniske diætister: Mette Borre (valgt i 2016) er ikke på valg.
Kandidater i klinisk ernæring: Ane Rytter (valgt 2013) genopstiller og vælges.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds
Revisorer: Jan Eriksen (valgt i 2014) og Anne W. Ravn (indtrådt fra suppleantpost i 2016) er ikke
på valg.
Revisorsuppleant: Christian Lodberg Hvas vælges.

7. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen forslag modtaget.

8. Eventuelt
Ingen punkter.

