
Års beretning for Yngre Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 1. Juli 2020 til 1. juli 2021 

I løbet af det sidste år har der været en del udskiftning i YDSGH-medlemmer, da Anne-Mette Haase blev 

speciallæge og overlod formandskabet til Nina Kimer (Bispebjerg og Hvidovre Hospital). Samtidig trådte 

Anne Rode Olsen ud af udvalget, da hun har siddet 5 år. Desværre måtte også Thea Vestergaard træde ud 

af udvalget pga. manglende tid. I stedet er Fredrik Bergenheim (Bispebjerg/Køge) og Katrine Thorhauge 

(Odense) trådt ind i selskabet, så vi nu igen repræsenterer alle 3 uddannelsesregioner. Begge medlemmer 

er valgt ved opslag på sociale medier, personlig ansøgning og indstilling til DSGH.  

Udvalget består af:  

Nina Kimer (HU Bispebjerg/Hvidovre) Formand /tovholder  

Henrik Jacobsen (HU Aalborg/Randers) 

Emilie Dahl (HU Herlev, PhD stud. Herlev)  

Jonathan Yde (PhD Aarhus Universitet, KBU Randers)  

Fredrik Bergenheim (HU Bispebjerg/Køge)  

Katrine Thorhauge (PhD Odense) 

Dette år har i store træk været præget af nedlukning og aflyste arrangementer.  

YDSGH sommermøde i den 10. juni 2020 blev aflyst 6 uger før afvikling pga. forsamlingsrestriktioner.  

Følgende planlagte arrangementer og kurser blev i efterår/ vinter 2020 og forår 2021 aflyst:  

29. august 2020 DSGH årsmødet: YDSGH corner: uddannelse og arbejdsmilljø  

8. oktober 2020: Panum/Københavns Universitet Karrieredag  

November 2020 Endoskopi kursus i Ålborg  

Januar 2021: Nytårskur i Aarhus/København/Odense 

Marts 2021: Endoskopi kursus Køge  

Den 7. maj 2021 afholdt YDSGH et ½-dags online crash kursus med 2 cases og en introduktion til specialet, 

specialeplanen og tips/tricks til hvordan man får hoveduddannelse. Det blev en succes med hele 31 

tilmeldte deltagere. Vi overvejer, om vi skal ændre på formatet næste år, så vi afholder et online kursus og 

et fremmøde kursus, som skifter mellem Aarhus og København.  

Den 11.-12. juni afholdt YDSGH sommermøde for yngre læger med interesse i Gastroenterologi og 

Hepatologi. Mødet er af 1½ dags varighed med overnatning. Vi modtager primært tilmeldinger og 

reklamerer for mødet på vores Facebook side og ved at sende program til ledende overlæger i specialet.  

Først den 18. maj 2021 tillod Covid retningslinjerne at mødet kunne afvikles, og planlægning og tilmelding 

bar præg af dette. Mødet blev afholdt på Park Hotel i Middelfart, og var en succes med 46 tilmeldte 

deltagere, det højeste antal til sommermødet nogensinde.    

Desværre har det vist sig tiltagende vanskeligt at finde sponsorer til arrangementet, der blev gennemført 

med deltagelse af MSD, Janssen, Takeda, Tillotts og Pharmacosmos. Den manglende interesse fra sponsorer 

kan skyldes Covid19, arrangementets størrelse eller andre faktorer.  



Jan Nordkvist fra Conex har stået for sponsorater, men vi har haft personlig kontakt med alle 5 sponsorer 

før indgåelse af kontrakt.  

YDSGH Sommermødet druknede derfor i egen succes da det høje deltagerantal gav et samlet underskud på 

37.000 kr. Udvalget overvejer nu, om formatet skal ændres til et endagsarrangement for at nedbringe 

udgifterne, eller vi skal kontakte sponsorer selv, da vi ikke har fået ekstra sponsorer via Conex.   

Ved DSGH årsmødet den 4. september 2021 vil YDSGH afholde YDSGH corner om uddannelse og 

arbejdsmiljø, før g under Covid19 pandemien. Vi har afviklet en online survey blandt 113 yngre læger i maj 

2020 og maj 2021 og glæder os til at præsentere resultaterne.  

Vi har et forventet årshjul for det kommende år 2021/2022:  

Oktober 21: Tilstede ved Karrieredag på Panum, KU.  

November 21: Endoskopi kursus Aalborg 

Januar 2022: Nytårskur samme dag i Aarhus/København/Odense  

Februar 2022: Endoskopi kursus Køge  

April 2022: Crash Kursus i Gatroenterologi/Hepatologi København og Aarhus/Odense  

Juni 2022: YDSGH Sommermøde, muligvis ændret format ift tidligere år.   

VI glæder os til at afvikle flere arrangementer i den kommende tid, men tillader pandemien ikke alle 

planlagte kurser, prioriterer vi Crash kursus og sommermøde, om muligt i online versioner.  

  



  
 


