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Hvem er deltagere på NCS høstmøte?
En analyse av deltagere til NCS høstmøte  

– tidligere ”Havnamøtet”

Sigurd Nitter-Hauge og Thor Edvardsen, Rikshospitalet

NCS arrangerer årlig 3 store 
møter, ”Vintermøtet” 
tradisjonelt på Lille-

hammer, ”Vårmøtet” i en av de store byene og 
”Høstmøtet” som i de siste årene har vært ar-
rangert i Tønsberg. Møtene er viktige både som 
kontaktsteder for landets kardiologer og som 
ledd i faglig oppdatering 
samt presentasjon av 
siste nytt fra forskning. 
Man vet at deltagerne 
på de tre hovedmøter 
kommer fra det kar-
diologiske fagmiljøet i 
Norge og at det nødven-
digvis ikke vil være de 
samme deltagerne på 
samtlige møter. Tall om 
hvor mange som deltar 
på disse møtene, hvilke 
deler av landet de kom-
mer fra, hvilke fagmil-
jøer de representerer og 
hvor ofte de deltar har 
hittil så vidt vi vet vært 
lite kjent. For å bringe 
noe mer kunnskap om 
nettopp disse forhold har 
vi laget denne rapporten 
som er en analyse over deltagerne på deltager-
listen på ”Høstmøtet”, tidligere kalt ”Havna-
møtet”, hvor programmet tradisjonelt har vært 
noninvasiv kardiologi, dvs. ekkokardiografi og 
doppler. Rapporten er basert på deltagerlisten 
for årene 2002-2007, skaffet til veie med hjelp 
av møtets kongressbyrå: Kongress & Kultur AS, 
Bergen.

Deltakerantall 
Basert på deltagerlistene ble det for nevnte 6 år 
registrert i alt 653 deltagere som var tilstede på 

ett eller flere av møtene. Man har her inklu-
dert leger, ekkoteknikere (meget lite antall) og 
firmarepresentanter. Figur 1 viser variasjonen 
i deltakelse fra 2002 – 2007. Fra 126 deltagere 
i 2002 stabiliserte deltagerantallet seg i de føl-
gende år til rundt 100, men gikk ned til 90 del-
takere i 2007.

Hvem kommer 
på Høstmøtet
I løpet av disse seks 
årene var det av det to-
tale antall deltagere i alt 
208 leger (66 %) inklu-
dert noen få ekkotek-
nikere, og 105 (34 %) 
representanter for in-
dustrien (figur 2). Av 
leger/ekkoteknikere kom 
den største gruppen, 97 
(31 %), fra universi-
tetssykehus, fra andre 
statelige sykehus kom 
91 leger (29 %), mens 
gruppen privatprakti-
serende spesialister var 
den minste med i alt 20 
deltagere (6 %). 

Regional fordeling
I tabell 1 har vi nedenfor redegjort for legenes 
regionale tilhørighet. Vi har skilt mellom leger 
knyttet til Rikshospitalet, Ullevål sykehus, øv-
rige institusjoner i Region Sør/Øst og leger fra 
Region Vest-, Midt- og Nord-Norge. Tabell 1 
viser en markert overvekt fra fagmiljøene på 
Østlandet, idet ca. 2/3 av samtlige leger kom 
fra Helse Sør-Øst med en relativ stor andel fra 
Rikshospitalet og Ullevål. 

Figur 1. Årlige totale antall deltagere ved NCS Høst-
møtet for årene 2002-2007. Tallene omfatter leger, ek-
koteknikere og representanter for industrien.

Figur 2. Fordeling mellom ulike kategorier deltagere 
når det gjelder arbeidssted.
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Tabell 1. Legenes regionale tilhørighet på 
”Høstmøtet ” for årene 2002-2007

Arbeidssted Antall
Ullevål sykehus 36 (17 %)
Rikshospitalet 34 (16 %)
Region Sør/Øst utenom RH og US 71 (34 %)
Region Vest 37 (18 %)
Region Midt 22 (11 %)
Region Nord-Norge 8 (4 %)

Resten av deltakerne fordeler seg nokså jevnt 
mellom Vestlandet og Midt-Norge-regionen, 
mens andel deltagere fra Nord-Norge utgjør 
mindre enn 5 %. 

Hvor mange år har den enkelte 
lege deltatt? 
Figur 3 viser hvor mange ganger den enkelte 
lege har deltatt på Høstmøtet i perioden 2002-
2007. Hele 102 leger (49 %) deltok kun på ett 
av møtene, ytterligere 19 % 
hadde vært til stede ved 2 
av møtene. Kun 12 delta-
gere (6 %) hadde deltatt på 
alle møtene. Av disse 12 var 
flesteparten medlemmer av 
arbeidsgruppen i ekkokar-
diografi og organisasjons-
komiteen. I tillegg var det 
noen ekkoteknikere.

Kommentarer: 
Ovennevnte analyse av deltagerne til NCS’ 
Høstmøte er så vidt vi vet den mest utførlige 
analyse som er utført over de 3 store møter som 
årlig arrangeres i regi av NCS. Det årlige totale 
antall deltagere var lenge stabilt i overkant av 
100, men viste en liten nedgang i 2007. En slik 
trend kan vært forbigående, idet deltagerantallet 
ved årets Høstmøtet var høyere igjen med i alt 
108 deltagere, hvorav 80 var leger/ekkotekni-
kere (se egen sak om Høstmøtet 2008). Til sam-
menligning kan det nevnes at NCS-vårmøtet 
som i 2007 ble arrangert i Oslo, samlet i alt 330 
deltakere, mens for Vårmøtet 2008 i Bergen var 
deltagerantallet 233, herav var 179 leger (Hjer-
teforum nr 3-2008, vol. 21). I denne sammen-
heng blir altså Høstmøtet et relativt lite møte. 
Våre tall viser en nokså jevn fordeling mellom 
antall deltagere fra universitetssykehus og andre 

statlige sykehus, mens leger fra privatpraksis ut-
gjør en meget liten andel. Tallene bør også sees 
i sammenheng med fordelingen av kardiologer i 
Norge. Iflg. Legeforeningen er det omtrent like 
mange kardiologer som arbeider på universitets-
sykehus og på andre statlige sykehus. Når det 
gjelder den regionale fordeling, bekrefter tallene 
inntrykket av at Høstmøtet er i første rekke et 
møte for leger fra Østlandsregionen. Imidler-
tid arbeider de fleste kardiologer i Helseregion 
Sør-Øst, og halvparten av Norges befolkning 
bor i denne regionen, slik at dette er en forven-
tet dominans.

Som det vil fremgå ovenfor, er den regio-
nale fordeling og også fordelingen sykehusle-
ger vs privatpraktiserende spesialister det man 
ville forvente, slik situasjonen i Norge i dag er. 
Likevel hadde det vært ønskelig med en større 
deltagelse fra regionene utenfor Østlandet og et 
større antall privatpraktiserende leger. Et annet 

forhold som vel også 
kunne vært bedre, 
er at deltagelse på 
Høstmøtet burde 
vært mer stabilt, idet 
nesten halvparten av 
deltagerne i perioden 
2002-2007 deltok 
bare på ett møtet. 
Dette er uheldig fordi 
Høstmøtet represen-

terer det fremste møtet innen ekkokardiografi, 
som utgjør den viktigste og lettest tilgjengelige 
utredningsmodaliteten i kardiologien i dag. Alle 
som arrangerer slike møter, vet imidlertid at 
det ikke alltid er like lett å samle det ønskelige 
antall deltagere – uansett hvor godt det faglige 
program er, eller som en vismann skal ha sagt 
det: ”Leading man to water is one thing, making 
him drink is another”

Slik vi ser det, ville det vært ønskelig med 
lignende rapporter fra de tre andre faste møtene 
som arrangeres i NCS regi, slik at vi kunne få 
et samlet inntrykk av hvor mange som kommer, 
deres regionale tilhørighet og fordelingen mel-
lom sykehusansatte og privatpraktiserende kar-
diologer. Dette som en utfordring til de øvrige 
organisasjonskomiteer.

Figur 3. Fordelingen av antall møter leger/ekkotekni-
kere har deltatt på i perioden 2002-2007.


