2015-2016 årsrapport for udvalget af Yngre DSGH’ere (YDSGH)
Fra efteråret 2015 til foråret 2016 har YDSGH arrangeret kurser, sociale events og
opsøgende arbejde blandt yngre læger og medicinstuderende med interesse for
gastroenterologi og hepatologi.
I 2015 sagde vi farvel til Thomas Sandahl, Sidsel Støy og Kristoffer Vinding og fik i stedet
tre nye YDSGH medlemmer: Anne-Mette Haase (Århus/Herning H-stilling, Anders Lødrup
(Aarhus/Silkeborg H stilling) og Anne Rode (Køge). Alle blev udvalgt pga. deres dedikation
til faget. Efter skiftet er vi stadig ligeligt repræsenteret på begge sider af bæltet.
YDSGH ‘Sommermøde’ afholdtes den 12. juni igen i Tivoli Hotel og Kongrescenter.
Formålet med mødet var som sidst at levere højkvalitets case baseret undervisning i
gastroenterologiske og hepatologiske emner samt styrke sammenhold og danne nationale
netværk blandt yngre læger. Igen var mødet en stor succes med flotte evalueringer og
glade deltagere, som foruden stor faglighed fik god tid til at lære hinanden at kende.
Crash Kursus i Gastroenterologi og Hepatologi i region Vest (Århus) blev afholdt i april fik
også meget flotte evalueringer (mindst 4,5 ud af 5 mulige i alle discipliner) og igen deltog
både medicinstuderende, KBU læger og introlæger. Planen er i fremtiden at have et Crash
kursus både i øst og vest årligt.
Som noget nyt afholdes et pilot kursus om ernæring over videokonference i Ålborg/Århus
her i foråret.
Derudover arbejder YDSGH på at hæve standarden for gastroenterologiske
indlæggelsesjournaler specialt fra akutmodtagelserne.
Specialevalgsdagen på Aalborg Universitetshospital havde YDSGH repræsenteret
sammen med Bent Jacobsen. I den fælles stand havde vi YDSGHs roll ups og
udleveringsmateriale samt en GI Quiz. Der var stor interesse.
Samme materiale var representeret på Karrieredagen på Panum Instituttet.
Sociale arrangementer for yngre læger er det seneste år tilbudt ved de fleste større
internationale GI kongresser (ECCO, DDW, UEGW, EASL). Her fungerer YDSGH
Facebook gruppen som naturlig kommunikationsforum med stor succes.
Facebook gruppen fungerer også godt som forum for deling af invitationer til møder af
interesse for YL med interesse i gastroenterologi og hepatologi.
Det næste år er planlagt følgende aktiviteter: YDSGH sommermødet i juni (KBH), basalt

UL kursus (Aalborg), Crash kursus (forår Århus, efterår KBH). Vi planlægger fortsat at
arrangere sociale events for danske YL til de største internationale kongresser.
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