
FYC-formandens årsberetning 2018 
 
Ved FYCs årsmøde 2018 overtog jeg formandsposten efter Helle Petri og samtidig havde vi en 
stor udskiftning i FYC bestyrelsen, som nu består af Anna Raja Axelson (øst), Christina Alhede 
(øst), Anders Krogh Brøndbjerg (midt), Christian Bo Poulsen (midt), Sara Gaur (regionsfri 
mandat), Rasmus Carter-Storch (syd) og undertegnede. Der skal lyde et stort tak til den 
foregående bestyrelse for den store indsats i FYC, men også tak til den nuværende bestyrelse 
for deres store engagement i bestyrelsesarbejdet.  
 
Endnu et år er gået og tiden er kommet til en status over begivenhederne i 2018. Der har i 
løbet af året været en stor aktivitet i Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC), som følge af et 
stort engagement blandt medlemmerne og en fortsat stor lyst til at støtte vores arbejde hos 
vores samarbejdspartnere både i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og sponsorer fra 
medicinalindustrien. 
 
Nedenfor en lille status over begivenhederne i 2018.  
 
FYC’s årsmøde 2018:  
I marts måned afholdte FYC årsmøde på Sinatur hotel i Nyborg hvor emnet var ”Lungeemboli 
–the hard cases”.  
Der var stor tilslutning til mødet og med spændende indlæg fra de inviterede 
foredragsholdere blev mødet en stor succes. Der skal lyde et stort tak til foredragsholderne 
Niels Holmark Andersen, Hanne Heebøll, Jesper Kjærgaard, Lars Ilkjær, Asger Andersen, 
Anne-Mette Hvas, Michael Maiborg, Kenneth Bruun Pedersen, Jacob Hartvig Thomsen og 
Jeong Shim. 
Tak til AstraZeneca, BMS/Pfizer, MSD og Bayer for økonomisk støtte til mødet.  
Til generalforsamling var der stor udskiftning i FYC bestyrelsen og formandsskabet gik til syd. 
Der var som altid kampvalg til nuclei i FYCs tre uddannelsesudvalg. De to lægelige revisorer 
blev genvalgt og ligeledes valgte Mads Andersen og Preman Kumathurai at fortsætte som hhv. 
Webmaster og webredaktør, hvilket vi sætter stor pris på.  
 
DCS’ årsmøde 2018 
I maj måned afholdte DCS årsmøde på Hotel Nyborg Strand som vanligt. Der var igen mange 
FYC-medlemmer med til mødet, som markerede sig ved deltagelse i 
forskningspræsentationerne i form af poster, posterwalks, rapid-fire og 
foredragskonkurrencen. Derudover var der også et par medlemmer der lavede 
underholdende indlæg under middagen fredag.  Som noget nyt  havde FYC arrangeret træning 
på stranden fredag morgen, hvilket var en stor succes.   
FYC og DCS’ Uddannelseslegat, som var sponsoreret af BMS/Pfizer, gik velfortjent til Mirza 
Husic fra Svendborg, som blev hædret for den store indsats han har ydet for at forbedre 
uddannelsen især for HU læger i Svendborg.  
 
ESC, München, 2018 
I slutningen af august blev årets ESC kongres afholdt i München.  Vi fik igen mulighed for at 
uddele 25 fribilletter til FYC-medlemmer, hvor nogle af billetterne dette år inkluderede et 
”rejse-fee”. Derudover var der mange FYC-medlemmer der deltog for at præsentere dansk 



forskning og som moderatorer ved de videnskabelige sessioner. Det var en fornøjelse at møde 
så mange kollegaer til ESC kongressen.  
 
Efterårsmødet 2018 
I november afholdte FYC et særdeles vellykket heldags efterårsmøde hvor næsten 100 
medlemmer havde fundet vej til Sinatur Hotel, Nyborg for at høre om emnet Hjertestop.  
Tak til foredragsholderne Bo Løfgren, Finn Lund Henriksen, Jacob Eifer Møller, Christian 
Hassager, Christian Gerdes, Rasmus Søndergaard Aagaard, Jesper Kjærgaard, Lars W.  
Andersen, Christian Juhl Terkelsen og Lene Holmvang for nogle fantastiske indlæg.  
Tak til Bayer, AstraZeneca, MSD og GE Healtcare for økonomisk støtte til mødet.  
 
FYC’s uddannelsesudvalg 
I FYC har de tre uddannelsesudvalg eksisteret siden 2012. Der er efterhånden skabt en stabil 
aktivitet i udvalgene, hvor medlemmerne sætter stor pris på de mange spændende symposier 
der arrangeres i de tre regioner. Møderne har været med stor succes i alle regioner.  
På bestyrelsens vegne vil vi gerne sige tak til alle de medlemmer der bidrager til arbejdet i 
uddannelsesudvalgene og tak til alle vores kollegaer, der gang på gang siger ja tak til at 
undervise. Vi håber fortsat at lige så mange medlemmer har lyst til at bidrage til 
udvalgsarbejdet fremadrettet.  
 
FYC i Cardiolgisk Forum 
I 2018 har FYC valgt at lade artikelserien ” –tænk ud af boksen” udgå og erstatte den med en 
ny Case-serie, som vi har kaldt ” FYC i front”. Med stor succes er der allerede bragt en række 

cases som vores medlemmer i FYC har oplevet ude i det virkelige liv. 
 
FYC i 2019 
FYC årsmødet 2019 nærmer sig og med emnet ”Medfødte hjertesygdomme” og med mange 
tilmeldte til mødet ser vi i FYC frem til endnu en god weekend sammen med medlemmerne. Vi 
forventer ikke den store udskiftning i FYC bestyrelsen, men der vil være flere ledige pladser i 
uddannelsesudvalgene.  
Det blev desværre heller ikke i 2018 vi kunne præsentere FYCs nye hjemmeside, men det ser 
ud til at nærme sig, så forhåbentlig lykkes det i 2019.  
I bestyrelsen ser vi frem til at arbejde videre med at skabe gode uddannelsesmuligheder for 
vores medlemmer.  
 
Tak for året der gik. 
 
/Kristina Høeg Vinther, FYC-formand  
 


