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Lederen har ordet

Vi har nå to års erfaring med den nye 
møtestrukturen for de faglige møtene i 
regi av Norsk Cardiologisk Selskap (NCS). 
Høstmøtene arrangeres på Fornebu, mens 
vårmøtene går på omgang mellom universi
tetsbyene. Kurskomitéene har fungert godt, 
høstmøtet med faglig tyngdepunkt 
i arbeidsgruppene og vårmø
tene med utgangspunkt i lokale 
fagmiljøer. 

Møtene har hatt impo
nerende gode programmer og 
dekker både bredden og dybden 
i faget. Dette er nøkkelen til den 
brede oppslutningen. De fire siste 
møtene har alle samlet mer enn 
250 møtedeltagere. Reduksjonen 
av faglig påfyll etter at industri
initierte kongressreiser og møter 
ble tonet ned har i stor grad blitt 
erstattet av de nasjonale møtene. Gode 
nasjonale forelesere med oversikt over 
fagets utvikling har vært vesentlige bidrags
ytere. Det å bli spurt om å holde foredrag på 
våre faglige møter oppfattes som er aner
kjennelse, der æren ved oppdraget er den 
eneste lønn. Denne form for inspirasjon og 
lønn er sannsynlig av like stor betydning for 
den faglige kvaliteten som solide honorarer 
og oppgraderte reiser. Visstnok har ingen 
som er blitt spurt om å holde foredrag, tak
ket nei uten tungtveiende grunner. Det er et 
fortrinn at fagutvekslingen foregår på norsk, 
ikke minst for å engasjere tilhørere i salen. 

Det sosiale rammeverket rundt 
møtene har også fungert godt. Fornebu som 
møtearena fungerer bedre enn fryktet. Det 
er nært nok til at mange kan delta med kort 
reise fra sitt arbeids og bosted, men også 
langt nok fra sentrum til at det er naturlig å 
bli værende på møtestedet og å delta i den 
sosiale aktiviteten. Det betyr at nettverks
bygging og erfaringsutveksling blir ivaretatt i 
trygge omgivelser uavhengighet av andre. 

Det var få innsendte abstrakter fra 
basalfagene til høstmøtet i år. Dette skyldes 
at PhDstudenter og yngre forskere har et 
meget godt tilbud i regi av Center for Heart 

Failure Research. Det er gledelig nytt at 
Norheartsamlingen i september også var 
tellende kurs for PhDstudiet, at det hadde 
posterpresentasjoner med tilhørende priser 
og at deltagerne fikk dekket kurskostna
dene. Dette oppfattes som et fremtidsrettet 

tiltak for våre yngre kolleger. Dette 
til tross; årets høstmøte hadde 
mange innsendte abstrakter fra 
klinisk forskning. Det betyr at det 
fortsatte er behov for et slikt innslag 
også på våre møter.

Reisestipendiene for med
finansiering av deltagelse ved møter 
i regi av NCS har nå vært i Hjerte-
forum i to år. Antall søknader har 
vært moderat. Vi vet ikke om dette 
er et uttrykk for god finansiering 
av møtedeltagelse fra arbeidsgiver 
eller fond. Antall yngre kollegaer 

som deltar ved våre møter er stigende, men 
skulle gjerne vært høyere. Kan hende er 
muligheten til å få permisjon for mange på 
samme tidspunkt en av begrensningene? 
For å bidra til et økt tilbud med faglig påfyll 
og nettverksbygging vil Bgrenmøtene bli 
revitalisert i et samarbeid mellom spe
sialitetskomiteen i hjertesykdommer og 
Norsk Cardiologisk Selskap. Et møtepunkt 
for yngre kollegaer vil komplettere den nye 
møtestrukturen. Forhåpentlig vil det også 
bidra til fortsatt god rekruttering og enga
sjement i den faglige aktiviteten i NCS. 

Stein Samstad

ny møtestruktur – ny giv 


