
2017-2018 årsrapport for udvalget af Yngre DSGH’ere (YDSGH) 
 
Fra efteråret 2018 til foråret 2019 har YDSGH arrangeret kurser, sociale events og 
opsøgende arbejde blandt yngre læger og medicinstuderende med interesse for 
gastroenterologi og hepatologi. 
 
I 2018-2019 er der indstillet et nyt medlem i YDSGH, Henrik Albæk Jacobsen. Christian 
Michelsen har valgt at træde ud af YDSGH. 
  
YDSGH ‘Sommermøde’ afholdes juni, igen i Middelfart på Park Hotel pga. pris og 
beliggenhed. Formålet med mødet er som sidst at levere højkvalitets case baseret 
undervisning i gastroenterologiske og hepatologiske emner samt styrke sammenhold og 
danne nationale netværk blandt yngre læger. Igen i år afholdes sommermødet over 1 ½ 
dag fra fredag morgen til lørdag formiddag. Ligesom sidste år har vi fredag et stærkt 
program med katedral/case-baseret undervisning og lørdag er der arrangeret hands-on 
undervisning på forskellige stationer der tager udgangspunkt i kliniske hepato-
gastroenterologiske problemstillinger. Igen i år er vi heldige at klinikere og forskere ønske 
rat støtte op om mødet og bidrage med undervisning. Deltager antal er i skrivende stund 
på 37, hvilket er en fremgang ifht sidste år. Vi har ikke nået samme antal sponsorer som 
sidst, i skrivende stund 7 sponsorer, og vi påregner derfor et underskud. Det er DSGHs 
kasserere og bestyrelsens kontaktperson til YDSGH, Lone Madsen, orienteret om, og det 
er aftalt, at vi fortsætter med mødet. Vi evaluerer selvfølgelig efterfølgende om der noget vi 
kan gøre ifht. at stramme op om økonomien. Igen i år har YDSGH har dette år indgået 
aftale med Atrium om indhentning af sponsorater til sommermødet Atrium aflønnes med 
15% af sponsor-indtægterne. 
 
Crash Kursus i Gastroenterologi og Hepatologi er gennemført både i region Vest (Århus) 
og region Øst (København). I begge tilfælde blev der efterfølgende givet gode 
evalueringer af deltagerne. I 2018 gennemførte vi endoskopi-kursus i region Nord med 
teoretisk undervisning og simulatortræning. Det var meget vellykket og fik gode 
evalueringer bagefter 
 
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.  
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, Crash kursus 
(forår Århus, efterår KBH), og basal endoskopikursus. 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 der forestår fortsat 
en opgave ifht. at integrere YDSGHs rolle i at vær en hjælp/støtte for de yngre læger på 
den ene eller den anden måde er gastroenterologi-hepatologi. 
  
 
Anders Lødrup, på vegne af YDSGH for sidste gang 


