
DSGH Årsmødeudvalg 

Årsberetning 2021 

 

Fysisk møde (endelig…) på Hotel Comwell i Kolding. Sted valgt af bestyrelsen. 

Der var 170 tilmeldte. 120 personer overnattede og blev dag 2. 

Det udenlandske foredrag var online grundet Covid. Ikke optimalt men en mulighed i særlige 

situationer fremover. 

 

Generelt god evaluering af program og hotel. 

De to nye tiltag: YDSGHs Corner + paneldebat blev taget godt imod og fortsætter i 2022. 

Det udenlandske foredrag blev sponsoreret af industrien. 

 

Enkelte ting laves om på Årsmøde 2022, med baggrund i evalueringerne 

- Bedre tid til spørgsmål under sessionerne 

- Større lokale til postersessioner (regner med at blive i teatersalen) 

- Mere fokus på industrien – de er ikke helt tilfredse med fremmøde ved standene. 

Vi forsøger at forbedre med frokost både i det store udstillerrum og foran teatersalen. Vi laver, som 

forsøg, guidet tour for YL til stande. 

-Hårdt dansegulv 

 

Samarbejdet med ConEx, der står for alt i forhold til sponsorer, fungerede fint. Dog er der lidt 

opgavefordeling, der skal præciseres i 2022. 

 

Programformatet fortsættes i 2022 

1. Bestyrelsen byder velkommen inkl. legatuddeling 

2. En lever session, en IBD session og en session med noget andet (f.eks. neurogastroenterologi, 

skopi e.l.). Heraf én med udenlandsk foredragsholder, hvis der er økonomi til det (evt. sponsoreret 

af industrien) 

3. 45 minutters sessioner med nye guidelines, hvoraf de 20 minutter skal friholdes til 

plenumdiskussion. Dertil evt. korte oplæg med guidelineopdateringer, hvis der er plads i 

programmet, afhængig af hvor mange ”fulde” guidelines, der skal gennemgås 

4. Lange pauser til fagligt fællesskab og besøg i udstillingen 

5. Postersessioner med korte orale præsentationer på 1-2 minutter. Kun elektroniske posters 

6. Foredragskonkurrence 

7. Generalforsamling 

8. Fest 

9. Paneldebat skiftevis lever og tarm 

10. YDSGHs Corner 

 

Årsmødeudvalget: 

Ingen udskiftning i 2021. 

 

Fra 2022 repræsenterer Henriette Ytting guidelineudvalget i stedet for Lise Lotte Gluud, Signe 

Wildt er udvalgets bestyrelseskontakt i stedet for Peter Holland-Fischer. 

Mette Munk Lauridsen træder ud af udvalget efter årsmødet 2022 og erstattes af Claes Pietersen. 

 

Øvrige medlemmer 

Anne Rode Olsen 

Anne-Mette Haase (formand) 

Jakob Benedict Seidelin 

Lise Lotte Gluud 

Henning Grønbæk 



På vegne af Årsmødeudvalget 

Anne-Mette Haase 

Formand 

 

 

 

 

 


