2016-2017 årsrapport for udvalget af Yngre DSGH’ere (YDSGH)
Fra efteråret 2016 til foråret 2017 har YDSGH arrangeret kurser, sociale events og
opsøgende arbejde blandt yngre læger og medicinstuderende med interesse for
gastroenterologi og hepatologi.
I 2016-2017 har udvalgets medlemmer været konstant.
I august 2017 skiftes Anne Lund Krarup (bliver speciallæge 2017) og Johan Burisch ud.
Der er ansøgningsfrit 15/8-17 for potentielle nye medlemmer.
YDSGH ‘Sommermøde’ afholdtes påny i juni, men denne gang i Middelfart på Park Hotel
pga. pris og beliggenhed. 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. Vi overvejer at forløge mødet næste år med en halv lørdag
med hands on UL, skopi mm da vi sponsoratmæssigt har fået økonomiske muligheder, der
tillader dette.
Crash Kursus i Gastroenterologi og Hepatologi i region Vest (Århus) blev aflyst i april pga
for få planen er fortsat at have et Crash kursus både i øst og vest årligt.
Y-DSGH prøver i år som noget nyt at samle relevante instrukser på facebooksiden. Første
forsøg er ”Crash i gas amb” fra Aalborg, som hjælper I eller den nye H læge med at lære
arbejdsgangen i et gas/hep ambulatorium.
Sociale arrangementer for yngre læger er igen det seneste år tilbudt ved flere af de store
internationale GI kongresser. Her fungerer YDSGH Facebook gruppen som naturlig
kommunikationsforum med stor succes.
Vi har åbnet facebook gruppen op, så også speciallæger kan deltage i forum. Om dette
fungerer evalueres i November 2017. Der er instruktion til industrien om at de ikke må
opslå noget på siden uden aftale med YDSGH først.
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, basalt UL
kursus (Aalborg og Køge), Crash kursus (forår Århus, efterår KBH). Vi planlægger fortsat
at arrangere sociale events for danske YL til de største internationale kongresser.

Vi har stadig fokus på hvordan vi bedst muligt udfylder vores rolle og har derfor besluttet at
lave internetbaserede surveys ud til målgruppen for første gang i efteråret 2017.
Anne Lund Krarup, på vegne af YDSGH for sidste gang

