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29. ÅRSMØDE I KLINISK ERNÆRING 

15. maj 2020, Admiral Hotel, København 

Program: 
8.30–9.30 Registrering og morgenmad 

9.30–9.35 Velkomst 

9.35–9.55 The effect of nutritional interventions on discharged older patients. A 

randomised controlled trial.  

Tina Munk, ph.d., ledende klinisk diætist, Herlev-Gentofte Hospital 

9.55–10.35 The challenges of Randomized controlled Trials in Nutrition. Professor, dr. 

med. Philipp Schuetz, Kantonsspital Aarau AG, Universität Basel, Schweiz. 

10.35–11.00 Kaffe og mulighed for at besøge udstillernes stande 

11.00-11.35 The patient journey - forward/together.  

Marek Lichota, korttarmspatient og formand for patientforeningen 

’Appetite for Life’, Polen.  

11.35-12.00 Overrækkelse af Jens Kondrup Prisen samt prisforelæsning. 

12.00-12.45 Frokost og mulighed for at besøge udstillernes stande 

12.45-14.15 Frie foredrag i to separate sessioner 

14.15–14.40 Kaffe og mulighed for at besøge udstillernes stande 

14.40-14.45 Kåring af bedste abstract som også er sendt til ESPEN 2020 

14.45-14.55 Uddeling af Nutricias forskningslegat i klinisk enteral ernæring 

14.55-15.15 Fristelser i øjenhøjde - perspektiver på ældre og ernæring i primær sektor.  

Lena Bindesbøl, adjunkt, University College Lillebælt - Afdelingen for 

Anvendt Sundhedsforskning,  

& Kirsten Færgeman, cand.scient. i human ernæring, Ernæringsfaglig leder 

hos Det Danske Madhus. 

15.15-16.00 Klima- og miljøudfordringer i ernæringsterapien.  

Debat ved: Anne Dahl Lassen, seniorforsker, Fødevareinstituttet DTU, 

Mine Sylow, tidligere Kbh. Madhus,  

Lea Brader, Nutrition Scientist Arla Foods,  

Gitte Gross, leder af Københavns Madservice 

16.00 Tak for i dag 

16.15-17.15 Generalforsamling. Kun for medlemmer af DSKE. 
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15. maj 2020, Admiral Hotel, København 

Tid og sted: 

Årsmødet finder sted fredag d. 15. maj 2020 kl. 9.30-16.00 på  

Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K. 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i DSKE fra kl. 16.15-17.15. 

Generalforsamlingen er kun for DSKE-medlemmer, og medlemmer er velkomne til at 

møde op til generalforsamlingen, selvom de ikke har deltaget i årsmødet. 

 

Tilmelding og deltagergebyr: 

Tilmelding sker via DSKE’s hjemmeside www.dske.dk. 

Her fremgår også detaljer om betaling af deltagergebyr. 

 

Deltagergebyr: 

DSKE-medlemmer og studerende: 550 kr. 

Øvrige deltagere: 750 kr. 

 

Tilmelding og betaling af deltagergebyr skal ske senest d. 19. april 2020. 

Deltagergebyr refunderes ikke ved afbud senere end d. 1. maj 2020. 

 

  

http://www.dske.dk/
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Anmeldelse af frie foredrag: 

Abstracts til frie foredrag skal submittes via link på hjemmesiden www.dske.dk  

Abstractet må være på dansk eller engelsk, og må max fylde 2000 anslag (inkl. 

mellemrum). Abstractets titel er inkluderet i de 2.000 anslag, mens forfatternavne 

og affilieringer ikke tælles med.  

Ved submission skal præsenterende forfatter angives samt hvorvidt abstractet også 

er submittet til ESPEN 2020. 

 

Arrangørerne kårer det bedste abstract, som også er sendt til ESPEN 2020, og 

vinderen modtager et af DSKEs rejselegater på op til 5.000 kr. til deltagelse i ESPEN-

kongressen i Lyon i september 2020. 

Sidste frist for submission af abstracts er d. 31. marts 2020.  

Afgørelser vedr. abstracts meddeles senest d. 15. april 2020. 

 

Udstillere: 

Firmaer har mulighed for at købe en stand ved årsmødet, og der vil i pauserne være 

rig mulighed for at besøge de enkelte stande og udstillere.  

Ønsker dit firma at købe en stand, kan du læse mere og anmode om en stand via 

vores hjemmeside www.dske.dk under ’Arrangementer’.  

Spørgsmål vedrørende køb af udstillerstande kan desuden stilles direkte til 

udstillingskontaktperson Jørgen Wiis: wiis495@gmail.com  

 

Mulighed for overnatning på Admiral Hotel til fordelagtig pris: 

Vi har mulighed for forhåndsbooking af et begrænset antal værelser på Admiral Hotel 

til en fordelagtig pris. Værelserne bookes i forbindelse med tilmelding til årsmødet 

via vores hjemmeside www.dske.dk. Først-til-mølle-princippet gælder, og anmodning 

om booking af værelse skal ske senest d. 15. april 2020. Priser: 

• Enkeltværelse: DKK 1320,00 pr. nat 

• Dobbeltværelse: DKK 1520,00 pr. nat (normalpris DKK 2580,00) 
• Dobbelt deluxe værelse: DKK 1720,00 pr. nat 

• Morgenmadsbuffet: DKK 170,00 pr. person, pr. dag 

 

Bookede værelser kan afbestilles uden beregning frem til d. 1. maj. Ved senere 
afbestilling vil den fulde pris for det bookede værelse blive opkrævet.  

 
 

 

http://www.dske.dk/
http://www.dske.dk/
mailto:wiis495@gmail.com
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Alle henvendelser vedr. årsmødet skal ske til 

dske2020@gmail.com 
 

Arrangører: 

 

Jørgen Wiis, kasserer for DSKE, overlæge, Intensiv Terapi Klinik, Rigshospitalet.  

 

Lise Munk Plum, klinisk sygeplejespecialist, Rigshospitalet. 

 

Anne Wilkens Knudsen, bestyrelsesmedlem i DSKE, ph.d., cand.scient. klinisk 

ernæring, klinisk diætist, Herlev og Gentofte Hospital. 

 

Pia Søe Jensen, bestyrelsesmedlem i DSKE, ph.d., cand.scient. san., sygeplejerske, 

Ortopædkirurgisk afdeling og Klinisk Forskningscenter Amager, Hvidovre Hospital. 

 

Marianne Boll Kristensen, bestyrelsesmedlem i DSKE, ph.d.-studerende, klinisk 

diætist, cand.scient., Københavns Professionshøjskole, REHPA Videncenter for 

Rehabilitering og Palliation. 

 

Anne Marie Beck, docent, ph.d., klinisk diætist. Københavns Professionshøjskole, 

Herlev og Gentofte Hospital. 

 

Camilla Balle Bech, klinisk diætist, Herlev og Gentofte Hospital.  
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