Beretning fra Årsmødeudvalget 2019-21
Årsmødet i 2020 blev ramt af Covid-19. Programmet var lagt, alt var klart og samfundet lukkede langsomt
op, men alt var ret usikkert og bestyrelsen valgte derfor at lave mødet online.
Programmet blev derfor reduceret til et absolut minimum (3 timer) og afholdt fra Kolding med de
fremmødte, som skulle fremlægge samt årsmødeudvalg og bestyrelse.
Lokationen Comwell Kolding er valgt af bestyrelsen og var i 2020 rigtigt velfungerende. Vi tester det rigtigt
af i 2021 og håber det lever op til forventningerne, så vi måske igen kan have et fast sted at afholde
Årsmøde.
Fra 2020 har vi måttet skifte udbyder af samarbejdet med industrien og valget blev Jan Nordkvist fra Conex,
som vi har et fint samarbejde med.
Programmet til Årsmødet 2021 blev justeret lidt, men er i store hele den del af programmet fra 2020 som
blev sløjfet. Formatet er stadig:
1. Noget fra bestyrelsen inkl. legater
2. En lever session, en IBD session og en session med noget andet (f.eks. neurogastroenterologi, skopi
e.l.). Heraf en med en udenlandsk foredragsholder, hvis der er økonomi til det (vi plejer at have den
del sponsoreret af industrien)
3. 45 minutters sessioner med nye guidelines hvoraf de 20 minutter skal friholdes til
plenumdiskussion. Dertil evt. korte oplæg med guidelineopdateringer
4. Lange pauser til fagligt fællesskab og besøg i udstillingen
5. Postersessioner, hvor der både er papirposters samt korte orale præsentationer på 1-2 minutter
6. Foredragskonkurrence
7. Generalforsamling
8. Fest
9. Noget nyt
I år består ”Noget nyt” af en Y-DSGH session lørdag morgen (efter aftale med bestyrelsen), en casesession
med panel debat og en orientering om ny kvalitetsdatabase.
Der er for nuværende tilmeldt 168 deltagere til Årsmødet 2021.
Årsmødeudvalget har måttet sige farvel til Lise Lotte Gluud, der erstattes af Henriette Lambert som
guidelineudvalgets repræsentant. Anne Lund Krarup er også udgået fra udvalget og erstattes af Anne Rode
Olsen, Køge. Anne-Mette Haase overtog i 2020 formandsposten.
På vegne af Årsmødeudvalget
Anne-Mette Haase, Formand

