
Yngre Geriateres Generalforsamling 

Efterårsmødet  
29. oktober 2021 
 
1) Årsberetning fremlægges af formand for Yngre Geriatere, Lene Holst Andersen. 
 
2) Valg af styregruppemedlemmer: 
 
4 personer er på valg, hvoraf 2 personer fra styregruppen ønsker at genopstille: 
 

★ Emil Toft (region øst) opstiller til valg - han er HU læge 1. år, tidl. erfaring fra FADL med 
overenskomstforhandlinger, og kommunikationserfaring, lægger stor vægt på bestyrelsesarbejde 
for at videreudvikle og inspirere indenfor geriatrien. Har nyligt haft en uge med Instagramprofilen 
YngreLæge og fremvist den geriatriske hverdag, her opnået god erfaring til fremtidig branding. 
Ønsker desuden at sætte fokus på flere webinar og har allerede ideer. 
★ Barbara (region øst) opstiller - hun er HU læge 1. år, og ønsker at fokusere på rekruttering til 
specialet med vægt på Karrieredagene hos de studerende. 
★ Marie Friis genopstiller - genvælges (ej til stede, herfor ingen valgtale) 
★ Lene Holst - genopstiller, hun ønsker fortsat fokus på hvervning af nye kolleger. Hun deltager 
desuden i EUGMS. 
 

Der forsøges at rekruttere en repræsentant fra videreuddannelse syd, da der i følge vedtægterne stræbes mod 
at der er min. 2 repræsentanter fra hver videreuddannelsesregion. Ingen kandidater melder sig. Aktuelt er der 1 
repræsentant fra syd i styregruppen. 
Alle som (gen-)opstiller, vælges. 
  
3) Evaluering af webinarer: 
 
Stor ros til initiativet, og positivitet omkring at dette skal fortsætte. 
Dog skal der være øget fokus på hvor videoerne lægges ud online efter det er sendt live, med mulighed for at 
gense dem. Oplæg til om der på forhånd kan udsendes mails, fx via UKYL, for også at nå interesserede seere 
som ikke er medlem af YG Facebooksiden. Desuden øget opmærksom på at varsle webinarer i god tid, så man 
kan planlægge sig ud af dagens arbejde og prioritere webinaret. 
 
Der fremlægges forslag om at lægge webinarer på Facebookgrupper for studerende og i akutafdelinger, dette 
mhp. at sprede interessen for specialet. 
 
Nuværende tidspunkt er tiltænkt så man kan sætte sig sammen efter arbejdstid i en hyggelig stund, men det 
foreslås at fremrykke det til kl 14.30-15 for at opnå dette, da flere afdelinger får fri kl 15 og webinarerne aktuelt 
sendes senere.  
 
4) Kommende hjemmeside med adressen www.geriatri.dk fremlægges af formanden.  
 
Positiv feedback for overskuelighed. 


