
Årsrapport 2019/2020  for udvalget af Yngre DSGH’ere (YDSGH) 

 

Det seneste år har YDSGH arrangeret kurser, sociale events og opsøgende arbejde blandt yngre 

læger og medicinstuderende med interesse for gastroenterologi og hepatologi. Desværre har året 

været aldeles præget af aflysninger af ovenstående pga. COVID-19. 

 

YDSGH Årshjul: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober - december 

januar - marts 

april - juni 

juli - september 

 Fredagsbar på tværs af 

landet 

 Endoskopi for 

begyndere (Køge) 

 Crash-kursus i Kbh. og 

Århus 

 YDSGH Sommermøde 

 Endoskopi for begyndere 

(Ålborg) 

 Karrieredag på Panum 



 

 

 

Fredagsbar:  

Hyggelig eftermiddag/aften med ”fyraftensøl” for de, der har lyst. Samme dag i Århus og 

København 

 

Endoskopi for begyndere: 

Kurserne i både Ålborg og Køge bliver hurtigt fyldt op. Gode evalueringer. YDSGH arrangerer 

kurserne. Undervisningen varetages af frivillige læger fra hhv. Køge og Horsens.  

Begge kurser er afholdt i 2019/20. Afventer COVID-situationen i forhold til kursus i Ålborg i nov. 

2020. 

 

Crash: 

Kurset afholdes i både Århus og København. Formålet er introduktion til speciale + 

information/vejledning ang. hoveduddannelse. YDSGH + frivillige eksterne undervisere står for 

undervisningen. Begge kurser blev aflyst i år grundet COVID-19. 

 

YDSGH Sommermøde: 

Igen i år planlagt til afholdelse 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 at styrke sammenhold og danne nationalt netværk blandt yngre læger. 

Sponsoraftaler blev varetaget af ConEx. 

Sommermødet måtte aflyses pga. COVID-19. Der var ingen omkostninger forbundet med 

aflysningen. Alle eksterne foredragsholdere har sagt ja til deltagelse i 2021 og programmet for 

næste år er således på plads. Hotellet er booket. 

 

Karrieredag på Panum: 

Stor succes med standen i 2019. Velbesøgt. YDSGH + frivillige eksterne bemander standen. 

Afventer Corona-udmelding for karrieredag 2020. 

 

Socialt: 

De sociale arrangementer på konferencer har i år været fraværende pga. konferenceaflysninger. 

YDSGH plejer at tilbyde arrangementer til de store konferencer og benytter YDSGH Facebook 

gruppen som kommunikationsforum.  

Facebook gruppen fungerer også godt som forum for deling af invitationer til møder for YL med 

interesse i gastroenterologi og hepatologi. 

 

 

Øvrigt: 

For første gang i år havde YDSGH plads på Årsmødet-programmet. En god mulighed for at høre 



YL’s stemme indenfor specialet.  

Emnet ”Det gode uddannelsesmiljø” var valgt ud fra YDSGHs overordnede formål; uddannelse og 

rekruttering af YL. Som udgangspunkt for emnet har YDSGH gennemført en survey blandt YL via 

FB-gruppen. I alt 113 HU læger, introlæger, KBU læger og forskere har besvaret et spørgeskema 

ang. hvilke forhold, der skaber rammen for et godt uddannelsesmiljø . Grundet aflysning af 

Årsmødet blev resultatet desværre ikke præsenteret og vi overvejer aktuelt, hvordan det skal 

formidles.   

 

YDSGH – medlemsstatus: 

Aktuelle medlemmer 

 Nina Kimer (Region Hovedstaden) 

 Anne Rode Olsen (Region Hovedstaden) 

 Emilie Dahl (Region Hovedstaden) 

 Thea Vestergaard (Region Midt) 

 Jonathan Yde (Region Midt) 

 Henrik Jacobsen (Region Midt/Region Nord) 

 Anne-Mette Haase (Region Midt) 

 

Anne-Mette Haase og Anne Rode Olsen forlader YDSGH efter 5 år.  Nina Kimer er enstemmigt 

valgt til ny formand fra september 2020. 

YDSGH vil gerne indstille Fredrik Olof Bergenheim (Region Hovedstaden) som nyt medlem. Fredrik 

har gennemført intro-stilling i gas/hep og har uopfordret søgt at blive en del af YDSGH, da han 

ønsker at bidrage aktivt til YDSGHs opgaver med undervisning, rekruttering og sociale 

arrangementer.  

 

Venlig hilsen 

Anne-Mette Haase 

Formand YDSGH 

 

 

 


