Årsrapport for Sandkasseudvalget (YDSGH)
Fra efteråret 2013 til foråret 2014 har YDSGH arrangeret kurser, sociale events og
opsøgende arbejde blandt yngre læger og medicinstuderende med interesse for
gastroenterologi og hepatologi.
Som noget helt nyt holdt YDSGH sit første ‘Sommermøde’ den 20. juni på Tivoli Hotel og
Kongrescenter. Formålet med mødet var dels at bibringe ikke-speciallæger den nyeste,
evidensbaserede specialeviden via case-baseret undervisning, dels at føre de yngre læger
sammen på tværs af regionsgrænser, for at styrke de kommende speciallægers nationale
netværk. Den case-baserede undervisning blev foretaget af to teams af specialister og
tilhørerne skulle undervejs stemme om forskellige valgmuligheder, for at øge interaktionen.
Desuden var der indlagt en netværks-sceance (YDSGH-speeddating) og sidst på dagen
holdt psykiater Finn Zierau et oplæg om alkoholafhængighed som neurologisk sygdom.
Arrangementet blev sponsoreret af fem medicinalvirksomheder med i alt 125.000 DKK og
der var 25 tilmeldte fra hele landet og på flere niveauer (fra HU-læger til
medicinstuderende). Vi modtog stor ros fra både tilhørere, oplægsholdere og
medicinalrepræsentanter og i forlængelse af dette lød den samlede evalueringsscore på
hele 4,6 (skala 0-5).
Vi har fortsat det tidligere års kursusaktiviteter, hvor vi særligt har oplevet interesse fra
læger på KBU- og intro-niveau. Der er således blevet afholdt 1-dages ‘Crash Kursus i
Gastroenterologi og Hepatologi’ i både region vest (Århus) og øst (København). I region
øst har vi desuden et årshjul, som omfatter 1-dages kurser i endoskopi og abdominal
ultralyd. Disse to kurser blev mødt af stor opbakning det første år YDSGH eksisterede,
men i år måtte kurserne desværre aflyses grundet for få tilmeldinger. Kurserne vil blive
udbudt igen næste år; denne gang som et årligt tilbud i stedet for halv-årligt. De afholdte
kurser fik rigtig gode evalueringer, med en gennemsnitlig evalueringsscore på 4.5 point
(skala 0-5) for både øst og vest kurset.
Vedrørende rekrutteringsdelen af YDSGH’s udvalgsarbejde, så repræsenterede vi DSGH
på Panums Karrieredag med både en stand og et mundtligt oplæg den 10. oktober. Dét
resulterede i en henvendelse fra Panums internmedicinske studentergruppe EORTA.
Samarbejdet har p.t. givet sig udslag i fælles annoncering på Facebook, flere
medicinstuderende til YDSGH’s arrangementer samt aftenundervisning i abdominal UL på
Panum.
De sociale aktiviteter er også blevet løbende prioriteret af YDSGH, hvilket vi mener har
styrket sammenholdet mellem yngre, kommende gastroenterologer på tværs af Danmark.
Således mødte champagnegaloppen/ølstafetten ved DSGH's årsmøde på Hindsgavl stor
opbakning fra de fremmødte ligesom det er blevet til sociale arrangementer (mad, vin og
sladder) på årets internationale konferencer AASLD, UEGW, DDW, ECCO og EASL.

