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Kære alle, 
 
Året 2021 blev desværre endnu et år med COVID-tilpassede aktiviteter i Foreningen af Yngre 
Cardiologer. Den primære konsekvens var, at en stor del af vores symposie- og mødevirksomhed 
igen måtte afholdes virtuelt. 
Vi har i bestyrelsen valgt at fastholde samme antal symposier og møder som vanligt, men forsøgt 
at holde udgifterne nede på et minimum. Det har betydet at vi og vores uddannelsesudvalg selv 
har stået for det praktiske ifm. de virtuelle møder - med lidt tekniske udfordringer til følge.  
Vi har - endnu engang - trods praktiske udfordringer og restriktioner oplevet stor fleksibilitet, 
forståelse og engagement fra både foredragsholdere og medlemmer - det skal I have stor tak for.  
Heldigvis slap COVID-19 endeligt sit greb lidt henimod slutningen af året, hvilket gav mulighed for 
gennemførslen af enkelte fysiske møder og symposier. 
Vi vil gerne takke vores engagerede medlemmer, vores samarbejdspartnere i Dansk Cardiologisk 
Selskab (DCS) og vores sponsorer for igen at have bakket op om FYC’s aktiviteter i 2021. 
 
Uddannelse 
Vi har i bestyrelsen det seneste år haft et fortsat fokus på at arbejde for en ensartet kardiologisk 
uddannelse af høj kvalitet på tværs af landet. Vi har fået sat uddannelse på dagsordenen både ved 
vores egne og ved DCS’ møder, hvor vi blandt andet har diskuteret udfordringer i rekruttering og  
ønsket om formaliseret ekko-oplæring præ-HU. 
Vi har i bestyrelsen arbejdet på en formel anbefaling til uddannelsesindhold i en 
IM:Introduktionsstilling, der gennemføres på en kardiologisk afdeling. Den samlede anbefaling 
publiceres snarest og følges op med konkrete planer om at afprøve og tilpasse anbefalingerne i 
klinikken.  
Foreningen af Yngre Cardiologer støtter op om den ensretning af hoveduddannelsesforløb, der er 
gennemført i Uddannelsesregion ØST med gradvist stigende kompetenceniveau og afslutning på 
center. Vi vil fortsat arbejde for at forløbene over hele landet ensrettes, således at der sikres en 
fortsat progressiv læring gennem hele hoveduddannelsesforløbet. 
 
FYC’s årsmøde 2021:  
Årsmødet i marts måned blev afholdt virtuelt med emnet ”Idræt og hjertet”. Med mere end 100 
deltagere og spændende indlæg fra de inviterede foredragsholdere blev mødet en stor succes. Der 
skal lyde en stor tak til foredragsholderne: Hanne Rasmusen, Henrik Kjærulf Jensen, Susanne 
Glasius Tischer, Lars Juel Andersen og Kasper Kyhl. Også stor tak til Sanofi og GE, der støttede 
mødet økonomisk. Bestyrelsen var ikke på valg til årets generalforsamling. Til gengæld godkendtes 
en vedtægtsændring, der sikrer mere kontinuitet i FYCs bestyrelse. Med vedtægtsændringen vil 
der fremadrettet være en del af bestyrelsens poster på valg hvert år, fremfor at alle poster er på 
valg samtidigt hvert andet år. 
 
FYC’s efterårsmøde 2021:  
Det var med stor glæde, at vi i starten af november endeligt fik mulighed for at afholde et fysisk 
møde igen. Vi havde derfor også besluttet at afholde efterårsmødet som et 2-dages møde, fremfor 
kun en dag som vanligt. Der var stor tilslutning til mødet med mere end 100 fremmødte deltagere 

im:Introduktionsstilling


og flere på venteliste. På Hotel Sinatur i Nyborg havde vi to dage om ”Ekkokardiografi i vagten”, 
med spændende indlæg fra Karsten Veien, Kristina Procida, Jacob Eifer Møller, Hanne Elming og 
Søren Skøtt Schmiegelow. Emnet sigtede mod de udfordringer, tekniske som kliniske, man kan 
opleve som yngre kardiolog i den kliniske anvendelse af ekkokardiografi.  
Derudover havde vi en uddannelsessession med Martin Snoer (uddannelsesansvarlig overlæge, 
kardiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, og hovedkursusleder samt formand 
for DCS’ uddannelsesudvalg) og Matias Lindholm (ledende overlæge Sjællands Universitetshospital 
Roskilde), med gode oplæg og en livlig diskussion af dels hvordan man sikrer tid til uddannelse i en 
travl klinisk hverdag og dels hvordan formaliseret oplæring i ekkokardiografi kan gennemføres. 
Sessionen fik gode tilbagemeldinger fra tilhørerne. 
Vi vil gerne sige en stor tak til alle foredragsholderne, der bidrog til Efterårsmødet 2021. 
Lørdag bød på fornøjelig aften med masser af snak ved bordene, et stand-up indlæg fra en 
psykiater(!) og festligt samvær i hotellets bar. Det var tydeligt at mange havde savnet at kunne 
mødes med andre yngre kolleger fra hele landet. 
Endeligt skal også lyde en tak til ORGANON, GE Healthcare, Medtronic, BMS, Phillips og 
Boehringer-Ingelheim, der støttede mødet. 
 
FYC’s uddannelsesudvalg 
Engagerede og dedikerede medlemmer i vores udvalg har endnu et år leveret velplanlagte og 
spændende symposier med et lærerigt indhold. Aktiviteten i de tre uddannelsesudvalg har, trods 
COVID-19, været uforandret høj. Det er lykkedes vores uddannelsesudvalg at vende isolation og 
forsamlingsforbud til noget positivt, hvor vi har haft højere deltagelse til virtuelle symposier end vi 
har haft til fysiske i de forgangne år. Vi har for en stor del af symposierne valgt at fastholde 
muligheden for virtuel deltagelse fremadrettet, da det giver muligheden for at flere medlemmer 
på tværs af landet kan deltage og drage gavn af de guldkorn vores foredragsholdere deler ud. 
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 til at undervise. Vi 
håber fortsat, at lige så mange medlemmer har lyst til at bidrage til udvalgsarbejdet fremadrettet.  
 
FYC i 2022 
Vi valgte under den opadgående COVID-bølge i december 2021, at udskyde FYCs årsmøde fra 
starten af marts og frem til slut maj måned 2022, for at undgå endnu en omkostningstung 
aflysning. Det betød desværre, at vi var nødsaget til at placere årsmødet i en af forårets helligdags-
weekender. Årsmødet 2022 har emnet ”Højresidig Hjertesygdom” og afholdes igen på Hotel 
Sinatur i Nyborg. Der er allerede godt gang i tilmeldingerne og halvdelen er pladserne er allerede 
besatte. Vi glæder os til endnu en god og lærerig weekend i selskab med FYCs medlemmer! 
 
Vi arbejder aktuelt på at få FYC’s ud-daterede hjemmeside opdateret. Det har været på 
tegnebrættet i en længere årrække og var oprindeligt planlagt som en del at DCS’ 
hjemmesideopdatering. Det blev desværre ikke til noget og derfor arbejder vi aktuelt med en ny 
hjemmeside-leverandør og vi håber på, at vi snart har en ny og opdateret hjemmeside online. 
 
Bestyrelsens fokus det næste år vil udover ovenstående være at fortsætte arbejde med at sikre 
gode uddannelsesmuligheder for vores medlemmer. Vi vil også sætte fokus på diversitet i rollen 
som kardiolog. Fx kan man stille spørgsmålet, om alle kardiologer nødvendigvis skal være forskere, 



eller om vi skal have mere fokus på kvalifikationer som fx leder eller medicinsk ekspert. Det er en 
svær debat, som vi vil forsøge at åbne op for og forhåbentlig kan vi præge de respektive 
ansættelsesudvalg i landet. Ifm. DCS’ årsmøde har vi fået muligheden for at holde en session med 
fokus på uddannelse. Vi har i samarbejde med DCS’ uddannelsesudvalg valgt at fokusere på 
”Ensretning af HU forløb” og ”Forskning under HU”. Det er en session, der lægger op til diskussion 
og inputs fra salen, så byd gerne ind med jeres meninger og tanker under sessionen. 
 
I forbindelse med Årsmødet 2022 overgår formandsskabet i FYC til Uddannelsesregion ØST og 
dermed slutter min formandsperiode. Mine 2 år som formand blev ikke lige, som jeg først havde 
forventet (igen primært grundet COVID…). Jeg synes dog, at det har været en stor fornøjelse at 
arbejde med den øvrige bestyrelse og opleve det store engagement, der er blandt vores 
medlemmer, både som arrangører og som deltagere i vores arrangementer – tak for det og bliv 
endeligt ved!  
 
Slutteligt - tak for (endnu) et anderledes år, men nu med udsigt til mere normale forhold – også i 
FYC! 
 
/ Claus Kjær Pedersen, FYC-formand  
 
 


