Nutricias forskningslegat i Enteral Klinisk Ernæring
Forskningslegatet uddeles på årsmødet i Klinisk i København d. 7. maj 2021
Der forventes uddelt 25.000 kr. årligt.
Legatets formål er at fremme dansk baseret praksisnær forskning inden for enteral klinisk
ernæring og appellerer til ansøgere fra både primær og sekundær sundhedssektor. Ansøger
skal være DSKE-medlem.
I evalueringen af ansøgninger lægges vægt på følgende:
- Projektets formål er at forbedre ernæringsindsatsen (fx bedre screening, optimeret
organisering af ernæringsindsats, drive compliance med ernæringsindsats o. lign.)
- Projektet søger at understøtte brugen af enteral klinisk ernæring (fx på områder med
dårlig compliance, lav awareness mv.)
Projekter med et mere innovativt formål, hvor sigtet kan være at afdække nye løsninger,
mekanismer eller sammenhænge til gavn for patienter kan også ansøge.
Der lægges i øvrigt vægt på at projektet har en simpel protokol/projektbeskrivelse, med få,
relevante og realistiske endepunkter.
Der kan ikke søges til projekter, der allerede er gennemført.
Ansøgningen skal indeholde:
- Protokol/projektbeskrivelse og information om eventuel godkendelse fra etisk komite
- Budget for projektet og størrelse på den søgte støtte (max. 25.000 kr.)
- persondata (navn, adresse, arbejdssted, titel, uddannelse, tlf.nr, e-mail adresse.
Legatmodtageren forpligter sig til at holde et foredrag og publicerer eventuelt en artikel over
resultatet af arbejdet, sædvanligvis i forbindelse med uddelingen af næste års legat på det
efterfølgende årsmøde.
Legatmodtageren forpligter sig til at skrive et indlæg om resultatet af indsatsen i et DSKE
nyhedsbrev senest 2 år efter modtagelsen.
Legatet skal udbetales til en forskningskonto.
Legatet kan søges af studerende eller færdiguddannede læger, kliniske diætister,
cand.scient’er, sygeplejersker eller andre fagprofessionelle med dokumenteret interesse for
klinisk ernæring.
DSKE og Nutricia er repræsenteret i bedømmelseskomiteen. Afgørelsen træffes med fuldt
mandat af DSKE. Bedømmelseskomiteen fra DSKE består af den til enhver tid siddende
bestyrelse i DSKE. Formand for bedømmelseskomiteen er formanden for DSKE.
Ansøgning sendes til: bestyrelse@dske.dk
Ansøgningsfrist: fredag d. 16. april 2021 kl. 12 – Ansøgningsfristen er forlænget til mandag
d. 26. april 2021 kl. 12
Hvis du er i tvivl om dit formål ligger indenfor rammerne, så prøv at søge. Alternativt kan du
tage kontakt til bestyrelsen ved at skrive til: bestyrelse@dske.dk

