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Lederen har ordet

ESC WhitE PaPEr,  
økonomi og omdømme

European Society of Cardiology (ESC) har 
med sitt White Paper redegjort for prinsip-
per og handlingsregler i forhold til samar-
beid med farmasøytisk og medisinsk teknisk 
industri (1). Dokumentet, forfattet av ”ESC 
Board”, gjør detaljert rede for de 
mange samarbeidspunkter organi-
sasjonen har i forhold til kommer-
sielle interesser. Listen over mulige 
konfliktområder omfatter den årlig 
ESC- kongressen med utdannings-
kurs, satellittsymposier, utstillinger, 
bindingsfrie gaver, web- baserte 
utdanningsarenaer, ESC clinical 
practice guidelines, European Heart 
Journal og øvrige tidsskrifter 
samt finansieringen av registre og 
observasjonsstudier. Kort sagt, det 
meste av aktiviteten i ESC er basert på en 
pengestrøm fra kommersielle aktører.
Dokumentet ble presentert under årets 
ledersamling, ESC Spring Summit, på Heart 
House. I den påfølgende diskusjon ble føl-
gende forhold trukket frem:
•	 Troverdigheten til ESC som politisk 

rådgiver kan trekkes i tvil fordi organi-
sasjonen oppfattes å være økonomisk 
avhengig av inntektene fra helserelatert 
industri.

•	 Finansieringen av utdanningsprogram-
mer, kurs og registre / observasjons-
studier er i stor grad basert på økono-
misk støtte fra helserelatert industri. 
Omdømmet til slike aktiviteter er sterkt 
avhengig av åpenhet i forhold til poten-
sielle økonomiske bindinger.

•	 Åpenhet om bindinger mellom enkelt-
kollegaer og organisasjonsledd som 
gjelder kommersielle interesser er alltid 
påkrevet der vitenskapelige data legges 
frem eller publiseres. Arbeidet med 
ESC practice guidelines ble viet særlig 
oppmerksomhet.

Det understrekes at det ikke er forsknings-
samarbeidet mellom fagmiljøer og industri 
som er i søkelyset, men forholdet mellom 
fagpersoner og industrien i markedsføring 
av preparater og utstyr.

Under Spring Summit ble 
også arbeidet til ESC’ ”Task Force 
on Business Model” lagt frem som 
et utgangspunkt for videre disku-
sjoner om økonomiske og organisa-
toriske strategier for de nærmeste 
årene. Med støtte i en rapport fra 
McKinsey  beskrives en forvent-
ning om reduksjon av den viktigste 
inntektskilden i organisasjonen, den 
årlige ESC-kongressen. Endret fokus 
fra legemiddelindustrien, finanskri-
sen og endret regelverk for støtte 

til deltagere ved den årlige kongressen er 
forventet å gi en snarlig reduksjon i inntek-
tene til ESC. Trendene ved europeiske og 
amerikanske kongresser viser at behovet for 
utleie av utstillingsarealer og salget av sate-
littsymposier reduseres. Flere av firmaene 
endrer satsningsområde fra hjerte-kar-feltet 
til andre fagområder. Flere av de tunge aktø-
renes patenter på store medikamentgrupper 
er i ferd med å løpe ut, og finanskrisen virker 
inn på omsetningen av medisinsk teknisk 
utstyr. Disse forholdene forventes å føre til 
færre invitasjoner av leger til kongressene. 
Dette faller sammen med endrede nasjonale 
regelverk for offentlig ansatte legers mulig-
het til å motta støtte direkte fra helserela-
tert industri.

Strategier for å demme opp for det 
endrede økonomiske handlingsrom ble sum-
marisk gjennomgått med vekt på tilpasning 
av ESC som organisasjon, som tilbyder av 
kurs- og opplæringsaktiviteter og endrede 
samarbeidsmodeller i forhold til industri. 
Økt medlemskontingent eller differensierte 
medlemskap med ulike rettigheter og kost-
nad kan være en del av løsningen. Det kan 
forventes at flere utdanningskurs og annen 
vitenskapelig kommunikasjon blir basert på 
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internettløsninger, og at tilbudene vil bli gitt 
mot at brukeren dekker en del av kostna-
dene i form av kursavgift eller differensierte 
medlemsrettigheter.

Det faglige omdømmet må styrkes 
på en måte som fjerner all tvil om hvorvidt 
det kan foreligge bias eller økonomiske 
bindinger i vitenskapelige presentasjoner 
eller fagrelatert aktivitet. I en slik sammen-
heng er ESC White Paper et godt verktøy. Vi 
får håpe dokumentets ånd og kjøreregler 

blir fremholdt også i arbeidet med å endre 
arbeidsmåtene i ESC. Den faglige kjernen i 
organisasjonen er dens eneste berettigelse.
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