Årsberetning for Yngre Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 1. Juli 2021 til 1. juli 2022
I det sidste år har udvalget bestået 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)
I dette år har vi genoptaget arrangementer og aktiviteter efter covid19.
YDSGH deltog for første gang med et fagligt indlæge til DSGHs årsmøde i september. Vores fremadrettede
mål med oplæg til årsmødet er at synliggøre de yngre læger i specialet og sætte fokus på uddannelse. Vi
håber vi får muligheden igen.
10. oktober 2021 Deltog vi i Panum/Københavns Universitet Karrieredag med en stand. Der er generelt god
opmærksomhed omkring specialet, vi tilbyder mulighed for endoskopi simulation, en god snak, quiz i
gas/hep osv. Vi havde også i år mere end 50 besøgende på standen.
Vi kunne godt ønske, at dette arrangement havde deltagelse af speciallæger også, da det vil give os et mere
konkurrence dygtigt udtryk, når vi præsenterer standen overfor de øvrige specialer.
I November 2021 Afholdtes Endoskopi kursus i Ålborg med 8 deltagere.
I Februar 2022 afholdtes Endoskopi kursus i Køge med 9 deltagere. Kurserne er planlagt til max 9 deltagere,
da der er praktisk læring involveret.
Den 1. april 2022 afholdt YDSGH crash kursus på Bispebjerg Hospital med 12 deltagere. Her gives en
introduktion til specialet og hoveduddannelse. Vi havde desværre ikke tilmeldte nok til at gennemføre
kurset i Aarhus.
Den 17.-18. juni 2022 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.
Mødet blev afholdt på Severin Hotel i Middelfart, og var en succes med 54 tilmeldte deltagere, det højeste
antal til sommermødet nogensinde.
Vi lægger en del arbejde i at skaffe tilstrækkelige sponsorer til arrangementet, i år havde vi deltagelse af
Kebomed, Janssen, Takeda, Tillotts og Pharmacosmos, Unimedic, Bristol Myers Squibb, Medkoncept og
Calpro.
Jan Nordkvist fra Conex har stået for sponsorater, men vi har haft personlig kontakt med alle 9 sponsorer
før indgåelse af kontrakt.

Igen i år må vi konstatere at YDSGH Sommermødet druknede i egen succes, da det høje deltagerantal gav et
samlet underskud omkring 6-12.000 kr. Vi vurderer, at udbyttet generelt er højt, vi har deltagere fra hele
landet og fra KBU til sent i HU.
Ved DSGH årsmødet den 3. september 2022 vil YDSGH afholde YDSGH corner om endoskopi-uddannelse i
specialet.
Vi har et forventet årshjul for det kommende år 2022/2023:
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
Juni 2022: YDSGH Sommermøde.

For det kommende år vil Emilie Dahl være formand/tovholder for YDSGH og vi indstiller til DSGH at Pernille
Dahlin, som er HU-læge ved Bispebjerg/Køge Hospital indtræder i Y-DSGH i stedet for Nina Kimer, som har
været medlem i 4 år.

Venlig hilsen
Nina Kimer
Formand for Y-DSGH
Læge, PhD.

