Referat af ordinær generalforamling i DSKE
Fredag 7. maj 2021 k.l 16-17, på Microsoft Teams
Deltagere: 20-25 af DSKEs medlemmer
Referent: Kirstine Guld Frederiksen
1. Valg af Dirigent
Jens Rikardt Andersen blev valgt til dirigent
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet
Kirstine Guld Frederiksen er valgt som referent
2. Formandens beretning
Formand for DSKE, Christian Lodberg Hvas, præsenterede formandens beretning, der
vedlægges referatet. Uddrag bringes i DSKEs nyhedsbrev.
Formandens beretning er godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
DSKEs kasserer Jørgen Wiis fremlagde regnskabet for 2020.
Selskabet har god økonomi. Der har været en formuefremgang på ca. 77.000 kr.
Der er et indestående på ca. 660.000 kr. Herudover ca. 40.000 kr. på Årsmødekontoen i Århus
og ca. 120.000 kr. på Årsmødekontoen i København.
Det har været et roligt år med lav aktivitet pga. Corona. Vi glæder os til øget aktivitet.
Regnskabet blev godkendt.
I forhold til fastsættelse af kontingent lægges der op til uændret kontingent hvilket vedtages.
Der er et spørgsmål til om vi kan blive ramt af negativ rente grundet stort indestående. Der er
muligvis en mulighed for at vi som selskab kan blive undtaget. Jørgen Wiis følger op på dette.
4. Valg af formand
Christian Lodberg Hvas er valgt i 2020 og derfor ikke på valg. Han fortsætter som formand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marianne Boll Kristensen, Anne Wilkens Knudsen og Helle Marie Madsen (suppleant) udtræder
af bestyrelsen. Mange tak for indsatsen gennem mange år.
Læger:
Der var valg til 2 bestyrelsesposter
Gitte Dam og Lars Vinter Jensen genopstiller og blev valgt
Suppleant: Daniel Faurholt Jepsen genopstiller og blev valgt
Læger i den nye bestyrelse: Christian Lodberg Hvas, Jørgen Wiis, Howraman Meteran, Jakob
Burcharth, Lars Vinter-Jensen.
Suppleanter: Palle Bekker-Jeppesen, Daniel Faurholt-Jepsen.

Sygeplejersker
Der er valg til 1 bestyrelsespost
Kirstine Leth Hjorth genopstiller og blev valgt
Sygeplejersker i den nye bestyrelse: Jette Lindegaard Pedersen, Kirstine Leth Hjorth.
Suppleant;: Pia Søe Jensen.
Cand. scient:
Der er valg til 2 bestyrelsesposter
Marianne Boll Kristensen udtræder af bestyrelsen. Mette Straszek opstiller og blev valgt
Randi Tobberup genopstiller og blev valgt.
Suppleant: Helle Marie Madsen træder ud. Marianne Boll Kristensen stiller op og blev valgt.
Cand.scient. klinisk ernæring i den nye bestyrelse: Mette Straszek, Randi Tobberup.
Suppleant: Marianne Boll Kristensen.
Kliniske diætister
Der er valg til 1 bestyrelsespost
Anne Wilkens Knudsen udtræder af bestyrelsen. Camilla Balle Bech stiller op og blev valgt.
Kliniske diætister i den nye bestyrelse: Kirstine Guld Frederiksen, Camilla Balle Bech.
Suppleant: Mette Borre.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds
Begge revisorer og revisorsuppleant er valgt i lige år og derfor ikke på valg
7. Indsendte forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Ingen forslag
8. Eventuelt
Stor ros til dagens Årsmødearrangement og mange tak til årsmødegruppen for et imponerende
arrangement.
Der er spørgsmål til hvad vi som selskab gør for at gøre selskabet attraktivt for nye
medlemmer, særligt lægerne. Johan Wandall har observeret at der ikke er mange medlemmer
blandt læger, særligt fra Region Syd. Bestyrelsen har fokus på at bredde ud både i forhold til
geografi og i faggrupperne.
Der har tidligere været afholdt store møder med mange deltagere i Region Syd. Christian Hvas
kontakter kolleger i Region Syd.
Der er et forslag til opmærksomhed på og evt. indsamling af data på ernæringsstatus blandt
udsatte/truede borgere. Bestyrelsen vil tage punktet med på et bestyrelsesmøde.
Referent: Kirstine Guld Frederiksen.
Godkendt af Christian Lodberg Hvas, formand, og Jørgen Wiis, næstformand.

Formandens beretning
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE)
ordinær generalforsamling 7. maj 2021

Om selskabet
DSKE er registreret som forening (CVR 37162051) med postadresse på Aarhus Universitetshospital, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.
Foreningen er registreret som videnskabeligt selskab under Lægevidenskabelige Selskaber
(https://selskaberne.dk). Webhotel på one.com (domæne www.dske.dk) og funktionspostkasser for generelle henvendelser (dske@dske.dk) og henvendelser til bestyrelsen (bestyrelse@dske.dk). Bankforbindelse er Ringkjøbing Landbobank, hvor selskabet har tre konti: en
hovedkonto for alle generelle bevægelser og en konto for hver af de to årsmødegrupper, København og Aarhus.
Bestyrelsen på 12 medlemmer og fem suppleanter har siddet uden udskiftning siden sidste generalforsamling 3. juni 2020. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf et heldagsmøde med drøftelse af selskabets strategi. Der har været afholdt ét virtuelt initiativmøde, om sensorik og smag onsdag 18. november 2020 i forbindelse med ernæringsugen.
De øvrige arrangementer har enten været aflyst eller udsat pga. covid-19 pandemien.
Årsmødet i klinisk ernæring afholdes under DSKE og måtte i 2020 aflyses pga. covid-19
pandemien. Årsmødet er afholdt i København 7. maj 2021 og ventes afholdt næste gang i
Aarhus fredag 6. maj 2022. Det afholdes fortsat hvert andet år i Aarhus og København.
Hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve
DSKE har en dynamisk hjemmeside, der flittigt er vedligeholdt af Marianne Boll Kristensen.
Hjemmesiden rummer al aktuel information om selskabet og historisk materiale, der ligger
offentligt tilgængeligt. Der er links til alle samarbejdspartnere.
DSKE har en aktiv Facebook-side med aktuelt 837 følgere. Facebook-siden vedligeholdes
af Mette Holst. DSKE er netop kommet på LinkedIn og har aktuelt 188 følgere. Der planlæges
entré på Twitter.
Nyhedsbreve udsendes på mail til alle medlemmer. Bestyrelsen tilstræber, at der hvert
år udsendes mindst fire nyhedsbreve, og der er det sidste år udsendt otte nyhedsbreve.
Mette Holst er redaktør for nyhedsbrevet, og Jens Rikardt Andersen leverer fast klumme til
nyhedsbrevet. Nyhedsbreve arkiveres på hjemmesiden, hvor de er frit tilgængelige.
Tak til Marianne, Mette og Jens Rikardt for at bidrage aktivt til selskabets formidling.
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Priser og legater
DSKE uddeler priser og legater, koordineret af Kirstine Guld Frederiksen på vegne af bestyrelsen. Tak til Kirstine.
Jens Kondrup Prisen 2020 blev uddelt i forbindelse med den virtuelt afholdte generalforsamling 3. juni 2020, og modtager af prisen var Mette Holst. I 2021 er prisen uddelt ved årsmødet i klinisk ernæring 7. maj 2021, og modtager var Jens Rikardt Andersen.
DKSE uddeler rejselegater til deltagelse i ESPEN. Legaterne annonceres på hjemmesiden,
og i forbindelse med årsmødet uddeles et af legaterne som påskønnelse af bedste abstract,
der er indsendt til både DSKEs årsmøde i klinisk ernæring og til ESPEN kongressen.
Rejselegater i forbindelse med deltagelse i Nordic Nutrition Academy uddeles som beskrevet nedenfor.
Nutricias forskningslegat i enteral klinisk ernæring uddeles i forbindelse med årsmødet i
klinisk ernæring. Legatet blev i 2020 uddelt ved den virtuelt afholdte generalforsamling, og
modtager var ledende klinisk diætist, ph.d. Tina Munk.
DSKE har mulighed for at bidrage til 30 medlemmers blokmedlemskab af ESPEN, via et
sponsorat fra FMT, brancheforeningen for producenter og leverandører af fødevarer til særlige medicinske formål i Danmark. Medlemskaberne tildeles af bestyrelsen og administreres
af Randi Tobberup på vegne af bestyrelsen.
Medlemmer
Selskabet har per 31.12.2020 i alt 407 betalende medlemmer, heraf 198 kliniske diætister,
38 sygeplejersker, 54 cand.scient. i klinisk eræring, 61 læger og 56 andre. Medlemstallet har
udvist en faldende tendens de sidste fire år, jævnt fordelt over alle faggrupper, efter at der i
2017 var registreret 577 medlemmer. Det er dog ikke et reelt fald, men skyldes især afstemning af medlemsdatabasen med Lægeforeningens medlemsregister. I 2010 var der 440 medlemmer. I 2020 er der sandsynligvis sket et netto-fald i antallet af medlemmer, idet medlemstallet vanligvis stiger i forbindelse med temadage.
I bestyrelsen vil vi gerne styrke netværket inden for geografiske regioner, sektorer og
faggrupper i selskabet, og jeg foreslår en målsætning om mindst 500 medlemmer i selskabet
for at sikre en troværdig og repræsentativ opbakning til selskabets aktiviteter.
Tak til selskabets sekretær, Susan Elgaard Jensen.
Strategiske punkter for selskabets udvikling
Ved strategimøde 16. august 2020 diskuterede bestyrelsen strategiske punkter for selskabets fremtidige indsats. Diagrammet gengives herunder og vil også i det kommende år blive
brugt som inspiration, ligesom det årshjul, som er blevet vedligeholdt af bestyrelsens sekretær, Jette Lindegaard Pedersen.
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Nordic Nutrition Academy
En styregruppe med repræsentanter fra de danske, norske, svenske og finske selskaber for
klinisk ernæring har igangsat et nyt forløb med Nordic Nutrition Academy (NNA), som forløber 2021-23. Første kursusforløb er i juni 2021 i København. Der er i alt 25 deltagere fra de
fire nordiske lande, og heraf deltager 10 danskere. Forløbet er muligggjort via finansiel
støtte fra Baxter og Nestlé, og de danske deltagere har mulighed for at søge om dækning af
udgifter af rejse og ophold ved et rejselegat, der finansieres af Nestlé og DSKE.
Tak til Mette Holst og Henrik Højgaard Rasmussen, der er danske repræsentanter i styregruppen bag NNA.
Borgerforslag
Et borgerforslag, der var stillet af en gruppe ernæringsinteresserede repræsenteret ved Karin Østergaard Lassen, udløb 27. april 2021 og blev bl.a. aktivt støttet af DSKE gennem udbredning af kendskab til forslaget gennem hjemmeside, sociale medier, læserbreve etc. Ved
underskriftsfristens udløb havde i alt 1.560 personer støttet forslaget, som derfor ikke bliver
sat til behandling i Folketinget. Det er et skuffende lavt antal underskrifter til et velformuleret, fornuftigt og relevant forslag, og bestyrelsen vil i det videre arbejde se på, hvordan lignende tiltag kan opnå tilstrækkelig støtte til at kunne ændre praksis og lovgivning.
Tak til Karin Østergaard Lassen for at have koordineret og stillet borgerforslaget.
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Udvalgsarbejde
DSKE har fået mulighed for at indstille medlemmer i arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, herunder:
-

Arbejdsgruppe, revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft/kronisk lymfatisk leukæmi
o DSKE repræsentant: Jens Rikardt Andersen

-

Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm
o DSKE repræsentant: Jakob Burcharth

-

Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko
o Der har ikke været udpegning af specifikke selskabsrepræsentanter, men hovedparten af arbejdsgruppens medlemmer er medlemmer af DSKE.

-

Sundhedsstyrelsens referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse
o DSKE repræsentant: Susi Pedersen

Tak til de mange personer, der aktivt har bidraget til DSKEs høringssvar og indsats i kvalificering af arbejdet mod sygdomsrelateret underernæring.
Nationale og internationale netværk
ONCA (Optimal Nutritional Care for All) er et væsentligt europæisk initiativ, som i Danmark
koordineres af formand for ONCA Danmark, Henrik Højgaard Rasmussen.
NARNUCA (National Research Network on Nutrition in Cancer), et nyt nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme. Kontaktperson: Randi Tobberup.
FIMU (Forum for indsats mod underernæring (FIMU): Forum for Underernæring blev
skitseret i 2014 og reformuleret i 2016 og 2018 i et samarbejde mellem DSKE, Kost- & Ernæringsforbundet samt Landbrug & Fødevarer. En række organisationer indgik i forummet.
DSKE ønsker at genoptage netværksudvikling og de politiske aktiviteter i dette forum og har
haft indledende drøftelser med især K&E. To indsatsområder kommer til at præge 2021: Høringssvar til Sundhedsstyrelsens kommende vejledning ”Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko” og regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalget 16. november 2021. Vi vil arbejde for, at indsats mod sygdomsrelateret ernæring kan
blive bragt på den politiske dagsorden. Kontaktperson: Formanden for DSKE.
Vi glæder os til at følge disse netværk.
Ernæringsugen
Ernæringsugen blev afholdt i uge 47, 2020, som en del af den europæiske Malnutrition
Awareness Week. Forud havde DSKE-medlemmer haft mulighed for virtuelt at deltage i den
amerikanske ASPEN-arrangerede Malnutrition Awareness Week. Ernæringsugen var rent virtuelt besøgt og havde et besøgerantal, der svarede til forventningen. Der arbejdes på et nyt
format til 2021, hvor ernæringsugen afholdes i uge 44.
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ESPEN kongres og guidelines
Den europæiske ESPEN kongres 2020 blev afholdt rent virtuelt 20-21. september 2020. De
omtrent 20 danske poster-bidrag er tilgængelige på DSKE’s hjemmeside. Kongressen afholdes i 2021 også rent virtuelt, og varigheden er spredt ud over flere dage, 9-14. september
2021.
ESPEN er et stærkt selskab, og navnlig tidsskrifter og kliniske guidelines bidrager til kvalificering af den daglige kliniske praksis. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at gøre
ESPENs kliniske guidelines lettere anvendelige for DSKEs medlemmer. Følgende kliniske
guidelines er udgivet af ESPEN i 2020:
-

ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic
kidney disease

-

ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease

-

ESPEN guideline on home parenteral nutrition

-

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection

-

ESPEN practical guideline Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease

-

ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis

-

ESPEN guideline on home enteral nutrition

DSKE har medvirket til formidling af flere surveys, gennemført af ESPEN, særlig surveys
om behandling af akut og kronisk tarmiskæmi, hjemmeparenteral ernæring, hjemmesondeernæring.
Tak for i år
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, Marianne Boll Kristensen og Anne Wilkens Knudsen, der begge udtræder af bestyrelsen efter reglen om højeste funktionstid (6 år). Tak til
Helle Marie Madsen, der har været suppleant til bestyrelsen og fratræder denne post.
Tak til selskabets medlemmer for at styrke selskabet i en svær tid. Vi glæder os til et
kommende år, hvor vi får mulighed for at mødes fysisk og for at fortsætte arbejdet for en klinisk og videnskabelig indsats mod sygdomsrelateret underernæring.
Christian Lodberg Hvas
Aarhus, 7. maj 2021
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