
 

Årsmøde 2023 i Dansk Selskab for Klinisk 

Ernæring  

Dato: Fredag d. 12. maj 2023 

Program 

08.30 - 09.30 Ankomst, registrering og morgenmad 

09.30 - 09.45 Velkomst, introduktion til dagen og The International Declaration on 

the Human Right to Nutritional Care 

09.45 - 10.30 Nutrition for the malnourished patient: What’s the role of 

inflammation? 

Philip Schuetz, Professor, Kantonsspital Aarau AG, Schweiz  

10.30 - 11.15 Anabolic properties of alternative protein sources 

Luc van Loon, Professor, Maastricht University Medical Centre, Holland 

11.15 - 11.35 Kaffepause  

11.35 - 11.50 DSKE kliniske retningslinjer 

Arbejdsgruppen 

11.50 - 12.15 Jens Kondrup Prisen 2023 

12.15 - 12.30 Overensstemmelse mellem målt og estimeret energibehov hos 

patienter indlagt på medicinsk afdeling  

Modtager af Nutricias forskningslegat 2022: Anne Wilkens Knudsen, 

Forskningsdiætist, Københavns Universitetshospital - Herlev og 

Gentofte 

12.30 - 12.40 Uddeling af Nutricias forskningslegat 2023 

12.40 - 13.30 Frokostpause 

13.30 - 14.45 Frie foredrag i to sessioner 

14.45 - 15.00 Kaffepause 

15.00 - 15.05 Kåring af bedste abstract som både er sendt til DSKE og ESPEN 

2023 

15.05 - 15.50 Introduktion til implementering – ernæringsscreening som 

eksempel 

Jeanette Wassar Kirk, Seniorforsker, Københavns Universitetshospital 

– Hvidovre 

15.50 - 16.00 Tak for i dag 

  

Efter årsmødet afholdes: 

16.15 - 17.15 Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 



 

Generelle informationer 

Tilmeldingslink: Klik her 

Sidste tilmelding onsdag d. 3. maj kl. 12.00. 

Pris: 

Medlem af DSKE eller studerende: 650 kr. 

Ikke medlem af DSKE: 900 kr. 
 

Sted: 

Comwell Copenhagen Portside 

Alexandriagade 1 

2150 Nordhavn 

Hvis du ankommer i bil, er det muligt at parkere under hotellet. Det koster fra 25 kr. i timen 

og maks. 150 kr. pr. døgn. 

Hvis du ankommer med offentlig transport, kan du tage metroen, M4, til Orientkaj St. Herfra 

er 2 minutters gang til hotellet.  
 

Abstracts: 

Til årsmødet afholdes parallelsession med orale præsentationer af abstracts inden for klinisk 

ernæring i Danmark fra det seneste år.  

Abstracts må maks. fylde 250 ord. Ved indsendelse skal angives titel, forfattere inkl. hvem 

som præsenterer, og om abstractet er indsendt til ESPEN kongres 2023. Vi kårer det bedste 

abstract, som både er sendt til DSKE og ESPEN 2023, og belønner den præsenterende 

forfatter med et rejselegat til ESPEN 2023. Se mere på hjemmesiden under ’Legater’. 

Abstracts inkl. ovenstående oplysninger sendes til camilla.balle.bech@regionh.dk 

Seneste frist for indsendelse af abstracts er tirsdag d. 18. april 2023 kl. 12.00 

Senest fredag d. 28. april 2023 vil komme svar på, hvilke abstracts der er udvalgt til oral 

præsentation.  

De abstracts, som ikke udvælges til oral præsentation, vil fremgå i årsmødebogen. Hvis 

forfatteren ønsker det, må der gerne udarbejdes poster, som vil kunne fremgå 

i årsmødebogen og på www.dske.dk.  
 

Hotelovernatning:  

Som en mulighed for en forårsweekend i København, kan man som deltager af DSKE 

årsmøde tilkøbe en hotelovernatning inkl. morgenmad på Comwell Copenhagen Portside, 

enten fredag til lørdag eller to overnatninger fra fredag til søndag. 

Pris pr. nat: 

1 person inkl. morgenmad: 1035 kr. 

2 personer inkl. morgenmad: 1285 kr. 

Hvis du ønsker at booke overnatning, bedes du sende en mail til dske@dske.dk senest tirsdag 

d. 18. april 2023.  

Afregning sker direkte med hotellet.  

 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte DSKE årsmødegruppe København på 

dske@dske.dk. 

https://app3.geckobooking.dk/site/index.php?1=1&icCode=3617c3dcaf18cd02dd2ac8b3472db82bb7451&eUID=FF965471-3F62-40B2-AA25-9CF348F19F95-14363&dTpl=1
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