
FYC-formandens årsberetning 2019-2020 
 
I 2019 har FYC bestyrelsen bestået 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 alle bestyrelsesmedlemmer 
for deres store engagement i bestyrelsesarbejdet. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med 
så entusiastiske kollegaer, der ligger mange interesse timer i arbejdet i FYC. Der skal også lyde 
en stor tak til vores webredaktør Preman  Kumarathurai og webmaster Mads Andersen for al 
den tid de har brugt til FYC arbejdet det forgangne år.  
 
Endnu et år er gået og tiden er kommet til en status over begivenhederne i 2019. 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 2019.  
 
FYC’s årsmøde 2019:  
I slutningen af marts måned afholdte FYC årsmøde på Sinatur hotel i Nyborg hvor emnet var 
”Medfødt hjertesygdomme”.  
Med stor tilslutning til mødet og nogle fantastiske foredragsholdere blev mødet en stor 
succes. Der skal lyde et stort tak til foredragsholderne Niels Vejlstrup, Helle Andersen, Kim 
Munk, Rasmus Carter-Storch, Fahard Waziri, Christina Byrne Fauerholdt Aagaard, Morten 
Smerup og Bettina Nørager.  
Tak til AstraZeneca, BMS/Pfizer, MSD, GE Healthcare og Bayer for økonomisk støtte til mødet.  
Til generalforsamling var der ingen udskiftning i FYC bestyrelsen, men nye medlemmer blev 
valgt ind i de tre nuclei i FYCs uddannelsesudvalg. De to lægelige revisorer ønskede at 
fortsætte og ligeledes valgte Mads Andersen og Preman Kumathurai at fortsætte som hhv. 
Webmaster og webredaktør, hvilket vi sætter stor pris på.  
 
DCS’ årsmøde 2019 
I starten af 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. FYC havde arrangeret et orienteringsløb på stranden fredag morgen, 
hvor man godt kunne have ønsket sig lidt større tilslutning.    
FYC og DCS’ Uddannelseslegat, som var sponsoreret af BMS/Pfizer, gik velfortjent til Niels 
Vejlstrup fra Rigshospitalet, som jo også en måned tidligere havde lagt et stort engagement i 
FYCs årsmøde. Han var med live på Skype, da han blev hædret under middagen.  
 
ESC, Paris, 2019 
I slutningen af august blev årets ESC kongres afholdt i Paris.  Vi fik igen mulighed for at uddele 
fribilletter til FYC-medlemmer. 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 2019 
I slutningen af november afholdte FYC endnu et velbesøgt og vellykket efterårsmøde på 
Sinatur Hotel, Nyborg. Emnet var mitralklapsygdom. Igen havde vi en vellykket live-ekko-
session og igen skal der lyde stor tak til GE for hjælp til denne.  
Tak til foredragsholderne Katrine Müllertz, Christian Alcaraz, Jakob E. Møller, Nis Høst, Vibeke 
Guldbrand, Henrik Jensen Vodstrup, Karsten Veien og Christian Hassager for nogle fantastiske 
indlæg.  
Tak til Bayer, AstraZeneca, BMS/Pfizer og GE Healtcare for økonomisk støtte til mødet.  
 
FYC’s samarbejdsmøde med yngre hæmatologer 
I oktober afholdte FYC et samarbejdsmøde med yngre hæmatologer. Mødet blev afholdt på 
Hotel Nyborg Strand og var en stor succes. Det var et meget velbesøgt møde så det er bestemt 
ikke sidste gang FYC involverer sig i et samarbejde med andre specialers selskaber.  
Tak til foredragsholderne Peter Brown, Morten Schou, Anne-Mette Hvas, Thomas Kümler, 
Niels Abildgaard, Jens Mogensen og Jacob Werner Jensen. 
 
 
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 Cardiologisk Forum 
I 2019 har FYC igen lavet en ny artikelserie som vi har valgt at kalde ”Kardiolog under 
fremmede himmelstrøg”. Der vil i løbet af foråret 2020 blive udgivet flere artikler med 
spændende erfaringer fra læger, der arbejder i udlandet.  
 
FYC i 2020 
På grund af Covid19 blev vi med meget kort varsel nødt til at aflyse FYC årsmødet 2020. Af 
samme årsag blev vi også nødsaget til at udskyde vores generalforsamling.  
Det betød desværre et større økonomisk tab for foreningen, hvilket fremadrettet vil få 
betydning for medlemmerne i form af kontingentstigning og egenbetaling til FYC 
arrangementer i en periode. Vi håber der er fuld forståelse og opbakning fra Jer medlemmer.  
FYC generalforsamlingen bliver udskudt til 16.september 2020, som er samme dag for 
afholdelse af vores efterårsmøde. Emnet bliver ”Elektrofysiologi”, så programmet fra det 
aflyste årsmøde får alligevel lov at blomstre til et FYC møde. Det glæder vi os til. Vi krydser 
fingre for at vi får mulighed for at kunne afholde mødet, og planlægger at vi under alle 
omstændigheder får afviklet vores generalforsamling denne dag, da der er lagt op til stor 
udskiftning i såvel udvalg som bestyrelse. Formandskabet går bl.a. videre til region midt.  
 
Det er derfor også tid til, at jeg skal videregive formandsposten i FYC. Jeg har siddet i FYC 
bestyrelsen i 6 år, hvoraf de seneste to har været som formand. Det har været nogle utrolige 
lærerige og berigende år, hvor jeg har mødt mange fantastiske og engagerede kollegaer, som 



hver og en bekræfter mig i at kardiologien er et fantastisk speciale. Det er motiverende at se, 
at så mange mennesker lægger mange interesse-timer i at arrangere faglige aktiviteter for 
deres kollegaer. Jeg håber, vi kan bevare den store interesse for specialet, og at lige så mange 
kollegaer vil bidrage til foreningen fremadrettet.  
Jeg ønsker den kommende bestyrelse held og lykke i fremtiden. 
Tak for året der gik og held og lykke fremover.  
 
Kristina Høeg Vinther, FYC-formand (2018-2020) 


