
 FYC-formandens årsberetning 2020 
 
Kære alle, 
 
Årets beretning er desværre kortere end vanligt. 2020 blev på alle måder et specielt år - også 
for FYC. 
 
Ved den udsatte generalforsamling i efteråret 2020 udskiftedes fem af syv 
bestyrelsesmedlemmer i Foreningen af Yngre Cardiologer. Bestyrelsen består nu af Johannes 
Grand (Øst), Christina Alhede (Øst), Anders Krogh Brøndbjerg (Nord), Michelle Skøtt 
Schmiegelow (Øst - Regionsfrit mandat), Søren Kristian Nielsen (Syd), Nanna Junker Udesen 
(Syd) og undertegnede(Nord). Fra den nye bestyrelses side, vil vi gerne sige en stor tak til de 
afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats i FYC.  
Arbejdet i den nye bestyrelse er kommet godt i gang. Vi har gennemført et medlemssurvey 
omhandlende bl.a. ekko-oplæring og uddannelsesindhold i I hhv. HU stillinger i kardiologi. 
Allerede nu, få måneder efter generalforsamlingen, er jeg imponeret og fornøjet over at 
arbejde sammen med så driftige og dygtige kolleger.  
 
Der var i 2020 som vanligt planlagt en lang række aktiviteter i Foreningen af Yngre 
Cardiologer (FYC). Men COVID-19 pandemien betød desværre at størstedelen af disse måtte 
aflyses. Til trods for dette, vil vi gerne takke vores engagerede medlemmer, vores 
samarbejdspartnere i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og vores sponsorer fra 
medicinalindustrien for at have vist interesse i at støtte op om vores aktiviteter i 2020. 
 
FYC’s årsmøde 2020:  
Årsmøde var planlagt med emnet ”Elektrofysiologi”. Grundet Covid19 pandemiens indtog i 
Danmark, blev FYC årsmødet 2020 desværre aflyst med få dages varsel. Det betød desværre 
et økonomisk tab for foreningen, hvilket fremadrettet kan få betydning for medlemmerne i 
form af mulig egenbetaling til FYC arrangementer i en periode.  
 
FYC’s efterårsmøde 2020:  
Programmet fra det aflyste årsmøde blev sammen med generalforsamlingen udskudt til 
efterårsmødet i september måned. Det blev samtidigt det første virtuelle møde i FYC’s historie 
og et vellykket et af slagsen. Med spændende indlæg fra Steen Pehrson, Jacob Pontoppidan, 
Christian Jøns, Mads Brix Kronborg, Jens Cosedis, Jacob Moesgaard Larsen, Niels Sandgaard og 
+70 virtuelle deltagere var mødet en succes, til trods for det manglende sociale aspekt. 
 
Til generalforsamling var der stor udskiftning i FYC bestyrelsen og formandsskabet overgik til 
Uddannelsesregion Nord. Som vanligt var der stor interesse i at blive valgt ind i FYCs tre 
uddannelsesudvalg. De to lægelige revisorer (Rasmus Møgelvang og Bent Raungaard) blev 
genvalgt.  
 
FYC’s uddannelsesudvalg 
Aktiviteten i de tre uddannelsesudvalg, har som resten af verden været påvirket af COVID-19. 
Men de engagerede og dedikerede medlemmer i disse udvalg, har ikke ladet pandemiens 
rasen sætte en stopper for deres aktiviteter. Sidst på året 2020 løb det første, af indtil videre 3 
virtuelle symposier af stablen. Symposierne har været velplanlagte og utroligt lærerige.  



Overordnet set, er vi efterhånden ved at være erfarne i det virtuelle medie. Det giver mulighed 
for deltagelse af flere medlemmer på tværs af landet. Vi vil derfor formentligt fastholde 
muligheden for virtuel deltagelse, også efter COVID-restriktionerne er væk. 
 
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 2021 
FYC årsmødet 2021 (endnu et virtuelt et af slagsen) med emnet ”Idræt og hjertet” er lige på 
trapperne. Vi ser frem til endnu en spændende dag over skærmen! 
Bestyrelsens fokus det næste år er at fortsætte tidligere bestyrelsers arbejde med at sikre 
gode uddannelsesmuligheder for vores medlemmer.  
Derudover vil vi, med afsæt vores nyligt gennemførte medlemssurvey, bl.a. beskæftige os med 
emner som ”Indhold i en introduktionsstillingen på kardiologisk afdeling”, ”Formaliseret 
oplæring i Ekkokardiografi” og ”Ensretning af HU forløb på tværs af landet”, men mere om 
dette senere på året. 
Uanset hvad året bringer af restriktioner, vil vi forsøge at gennemføre så mange af symposier 
og møder som muligt(virtuelt eller fysisk), så sidder I med en god ide derude, er det bare med 
at tage kontakt til os eller uddannelsesudvalgene. 
 
Tak for et anderledes år, lad os håbe at det næste bliver lidt sjovere… 
 
/Claus Kjær Pedersen, FYC-formand  
 


