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Lederen har ordet

FagLige møtepunkter  
- ny struktur og tiLpassede 

rammer

Årets to nasjonale møter i regi av NCS 
har hatt meget god oppslutning. De er et 
resultat av en ønsket omlegging av 
møtestrukturen. Diskusjoner på de 
tre siste årsmøter har signalisert et 
tydelig ønske om færre nasjonale 
møter. Arbeidsgruppene har ytret 
ønske om å bli involvert i større 
grad ved utforming av programmer 
og tildeling av faglige sesjoner.

Vårmøtene med alterne-
rende lokalisering mellom våre 
universitetsbyer har vist betydelig 
lokalt engasjement og gode pro-
grammer som i noen grad preges 
av arrangørenes faglige satsningsområder. I 
tillegg er de faste sesjonene tilhørende vårt 
årsmøte, fagpolitisk sesjon og felles sesjon 
med ESC nyttige fora der aktuelle temaer fra 
helsepolitikk og internasjonale anbefalinger 
løftes fram.

NCS’ høstmøte er en nyskapning, og 
det første møtet på Fornebu ble en suksess.

Det faglige programmet var forry-
kende godt og aktuelt, og de sosiale ram-
mene fungerte bra. Organisasjonskomiteen 
oppfylte sin oppgave på en overbevisende 
måte. Mandatet var å bringe videre de beste 
elementene fra vintermøtene og ekkomø-
tene gjennom et fruktbart samarbeid med 
arbeidsgruppene. Samarbeidet med industri 
ble videreført i en moderert form, og vårt 
ønske om å få møtet tellende som kurstimer 
i spesialistutdanningen ble oppfylt. I vide-
reføringen av høstmøtet er dette momenter 
som er vel verdt å ta med. Oppslutningen 
om møtet vil sannsynlig øke med mulig-
heten for godkjente kurstimer. Kostnaden 
for den enkelte møtedeltager kan dermed i 
større grad dekkes gjennom utdanningsfond 
og avtaler.

Høstmøtet vil forhåpentlig videreføre 
tradisjonen fra vintermøtet som en arena 

for unge forskere der de kan sende inn 
gode abstrakter og fremføre disse i en trygg 

ramme. NCS Research symposium 
ble arrangert som parallellsesjon 
den ene dagen og med Highlights-
sesjon i plenum den påfølgende dag. 
Dette fungerte bra og kan tjene som 
modell for god forskningsformidling.

Under høstmøtet ble det 
arrangert felles lunsj for yngre kol-
legaer i utdanningsstilling og de 
som nylig har fullført spesialistut-
danningen. Hensikten var å lodde 
stemningen for å danne en gruppe i 
NCS for yngre kollegaer. Inntrykket 

fra dette lunchmøtet var at ”B-grenmøtet” 
arrangert i regi av NCS har vært viktig for 
å bygge nettverk, og det ble uttrykt ønske 
om at dette møtet videreføres. Det synes 
vanskelig å etablere vår- og høstmøtene 
som faste møteplasser av den enkle grunn 
at flere ikke vil få fri til å delta på møtene. I 
første omgang vil det bli forsøkt dannet en 
interimgruppe av yngre kollegaer som kan gi 
råd om videre satsning. Styret i NCS har gitt 
tilsagn om økonomisk støtte til arbeidet.

Møtene i regi av NCS i 2012 har 
begge hatt god deltagelse, 230 og 254 del-
tagere på hvert av de to møtene lover godt. 
Oppslutningen om våre nasjonale møter er 
særlig gledelig når dette sammenlignes med 
de store internasjonale møtene. Deltagelsen 
på de store internasjonale møtene tenderer 
til lavere oppslutning. ESC kongressen i 
Paris i 2011 hadde om lag 32 000 deltagere; 
i München i år var deltagerantallet 27 000. 
Denne utviklingen er i tråd med McKinsey-
rapporten som prognostiserte redusert 
industristøtte til ESC-kongressen og lavere 
deltagerantall i de kommende årene. Denne 
trenden var tydelig også for den norske del-
tagelsen ved møtene; 348 nordmenn deltok 
i Paris, mens 213 var til stede i München. 
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Antallet norske kardiologer var imidlertid 
ikke like sterkt redusert, henholdsvis 166 
og 118 deltagere ved de to møtene. I en slik 
sammenheng er det gledelig å registrere at 
antallet antatte abstrakter og foredragshol-
dere fra Norge var tilnærmet uendret fra det 
ene år til det neste. Dette tyder på at viljen 
og evnen til å formidle egen forskning og 
kunnskap er opprettholdt.

De gradvis endrede rammebetingel-
sene for nasjonale og internasjonale møter 
har bidratt til å endre vår møtestruktur. Den 
viktigste forutsetningen for våre faglige 
møter er imidlertid ikke endret. Motiverte 
foredragsholdere med oppdatert kunnskap 
på aktuelle temaer så vel som engasjerte 
møtedeltagere i de faglige sesjonene er 
fortsatt kjernen i vår møtevirksomhet.
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