Lederen har ordet

Faglige møtepunkter
helseforetak og Den norske legeforening” der
det heter: ”Styret i LMI har vedtatt å legge
frem forslag på generalforsamlingen i 2011 at
det skal gjøres endringer i vårt regelverk, slik
at ingen kongressreiser utenlands helt eller
delvis skal finansieres av legemiddelfirmaer fra
og med 1.1.2012.”
Møtevirksomhet med siktemål
tellende timer i spesialist- og etterutdanning har de senere år vært lite
fokusert av NCS. Dette må sees i lys
av ”Loen-vedtaket” i Legeforeningen
med innstramminger for nærvær av
ustillinger fra legemiddelindustri og
utstyrsprodusenter. For oss i NCS
oppleves disse retningslinjer som et
paradoks i forhold til at tilsvarende
internasjonale møter aksepteres ved
søknad om støtte fra utdanningsfondene til tross for industriens nærvær.
En oppmykning av vårt hjemlige regelverk har
riktignok skjedd, men det økonomiske insitamentet for arrangementer med godkjente
kurstimer er fortsatt marginalisert.
Styret i NCS har merket seg innspillene
som kom frem på årsmøtet og vil etter diskusjonen i årsmøtet fremme et forslag til endring
i våre vedtekter. Om neste årsmøte er enig,
vil deler av eventuelt overskudd i foreningens
drift kunne disponeres som stipendier til yngre
kollegaer for deltagelse ved våre nasjonale
møter. I den videre evaluering av vår møteaktivitet vil arbeidsgruppene bli tatt med på råd,
og vi ønsker innspill fra medlemmene i den
videre diskusjon. Vårt faglige fellesskap har
fortsatt behov for gode møtepunkter for konsolidering og videreutvikling av klinisk praksis
og for å bygge faglige og sosiale nettverk.
Kanskje vil innskrenkingen av mulighetene til
å delta i internasjonale kongresser og møter
skape et økt behov for egne nasjonale møter.

Årsmøtet i Norsk Cardiologisk Selskap reiste
på nytt diskusjonen omkring antallet og rammene for våre faglige møter. Bekymringen for
yngre kollegaers mulighet til å delta på møtene
ble også løftet fram. Det er verdt å merke
seg at ingen reiste spørsmål om kvaliteten og
innholdet i våre årlige møter.
Norske kardiologer har gjennom år hatt mange møtepunkter der
felles interesse for fag og fagutvikling
har fått blomstre. Disse formelle
og uformelle faglige møtepunktene
har i perioder hatt stor betydning
for implementering av nye behandlingsprinsipper i vårt daglige arbeid.
Møtene har vært en unik arena for
uformell erfaringsutveksling og samstemming av vår behandlingspraksis.
Nå er ”halvsjumøtenes” status og
betydning i utformingen av medisinsk praksis på hell. Et stadig bedre utbygd
referansegrunnlag i form av behandlingsretningslinjer er publisert av de store fagmedisinske organisasjonene. De faglige retningslinjene
sammen med godt oppdaterte elektroniske
oppslagsverk basert på beste praksis er
blitt normgivende for våre behandlingsrutiner. Referatene fra de store møtene er ofte
tilgjengelig via elektroniske medier på samme
tidspunkt som de legges fram i møtene, og den
som sitter hjemme er på denne måten til en
viss grad likestilt med møtedeltagerne.
Den høye norske deltakelse ved store
internasjonale kongresser har i stor grad vært
muliggjort ved at utstyrs- og legemiddeltilbydere har vært rause med invitasjoner til
møtene. Våre arbeidsgivere har oppfattet dette
som så vidt verdifullt at det har vært mulig å få
fri fra daglig arbeid til denne formen for faglig
oppdatering. Strammere økonomiske rammer i driften av sykehusene og den finansielle
situasjonen for flere av aktørene i legemiddelindustrien og bransjen for medisinsk-teknisk
utstyr har allerede ført til reduserte norske
kontingenter ved internasjonale kongresser. At
denne aktiviteten nå er i ferd med å opphøre
kommer tydelig frem i brevet fra administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI),
Karita Bekkemellem, stillet til ”de regionale
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