
U M R Æ Ð U R  O G  F R É T T I R 

L Æ K N A D A G A R  2 0 1 0

864 LÆKNAblaðið 2009/95 

Hávar 
Sigurjónsson

Ein helsta breytingin sem snýr að kostnaðarhluta 
Læknadaganna felst í því að þátttökugjald hækkar 
úr tíu í fjórtán þúsund krónur og nú greiða allir 
þátttökugjald, fyrirlesarar jafnt og aðrir. „Þetta er 
sannarlega nokkur hækkun en það má segja að 
þátttökugjaldið hafi verið mjög hagstætt fram að 
þessu. Læknadagar standa í fimm daga frá morgni 
til kvölds með þéttskipaðri dagskrá málþinga, 
fyrirlestra og kynninga. Það þykir ekki mikið að 
greiða tvöfalda þessa upphæð fyrir dagnámskeið 
víðast hvar svo þetta verður að teljast afskaplega 
sanngjarnt. Þá er líka hægt að sleppa með 6000 kr. 
ef keyptur er dagpassi eða 12.000 í stað 14.000 ef 
greitt er tímanlega á netinu. Við tókum ennfremur 
þá ákvörðun að láta alla greiða þátttökugjald 
núna, fyrirlesara líka, en það tíðkast á flestum 
ráðstefnum bæði erlendis og hér heima.“

Hærra gjald og færri útlendingar

Þrátt fyrir að réttlæta megi hækkað þátttökugjald 
og færa rök fyrir því að talsvert fáist fyrir aurana 
þá er ljóst að ástæðan er verri fjárhagsstaða 
Fræðslustofnunar lækna en verið hefur. Rétt er 
að rifja upp að fjármagn Fræðslustofnunar er 
upphaflega tilkomið sem framlag frá Domus 
Medica þegar sá félagsskapur var formlega 
lagður niður og er kveðið svo á um í stofnskrá 
Fræðslustofnunar að nýta megi vexti af höfuðstól 
en ekki ganga á höfuðstólinn sjálfan. Arna segir 
að á undanförnu ári hafi höfuðstóllinn rýrnað um 

ein 12% og því engar vaxtatekjur að hafa. „Við 
verðum því að haga seglum eftir vindi og kljúfa 
kostnað við Læknadagana með öðrum hætti eða 
fara fram á að breytingar verði gerðar á stofnskrá 
Fræðslustofnunarinnar ef takast á að leiðrétta 
þennan halla. Læknadagar hafa hingað til staðið 
undir sér og okkar markmið er að svo verði áfram. 
Hins vegar þykir okkur heldur ómaklegt að ætlast 
til að þingið skili slíkum hagnaði að það leiðrétti 
tap á sjóðum sem urðu vegna bankahruns.“

Styrktaraðilar hafa einnig haldið að sér höndum 
og dregið úr framlögum sínum en þó er það minna 
en búast mátti við að sögn Örnu. „Við áttum von á 
því að styrktaraðilarnir myndu taka til fótanna en 
það gerðist ekki og við buðum einnig upp á annars 
konar og ódýrari aðkomu styrktaraðila en í fyrra. 
Morgunverðarfundir í boði hinna ýmsu fyrirtækja 
slógu algerlega í gegn á síðustu Læknadögum og 
komust færri að en vildu og því höfum við bætt 
við síðdegisfundum til að mæta eftirspurninni. 
Þessir fundir eru utan hinnar eiginlegu dagskrár 
Læknadaganna en auka sannarlega á fjölbreytnina 
og fræðsluna.“

Önnur breyting sem blasir við þegar dagskráin 
er skoðuð er að útlendir fyrirlesarar verða mun 
færri nú en í fyrra, voru sautján en verða átta. 
„Þetta sparar sannarlega umtalsverðan kostnað þó 
á móti komi að fargjöld og uppihald hafi hækkað 
verulega á því ári sem liðið er,“ segir Arna. 
Aðspurð um hvort þetta rýri gæði Læknadaga 
segist hún ekki telja svo vera. „Fyrirlestrar 

Fjölbreytnin einkennir 
Læknadaga 2010

Kreppan margnefnda hefur vissulega áhrif á Lækna-
daga sem framundan eru í janúar en þó er alls ekki allt 
með öllu illt, segir Arna Guðmundsdóttir, formaður  
Fræðslustofnunar lækna, sem skipuleggur nú Læknadaga 
í 5. sinn. Jákvæð áhrif kreppunnar birtast í auknu framlagi 
íslenskra lækna til dagskrárinnar og aldrei hafa fleiri sótt 
um að vera með framlag á Læknadögum en einmitt nú. 
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íslenskra lækna eru í þeim gæðaflokki að þeir 
gefa ekkert eftir því sem erlendir kollegar okkar 
hafa fram að færa. Það sýndi sig einnig í fyrra að 
mesta aðsóknin var að innlendum málþingum og 
það staðfestir skoðun okkar að Læknadagar eru 
samkoma íslenskrar læknastéttar þar sem hinar 
mörgu sérgreinar mætast og félagslegi þátturinn 
skiptir ekki síður máli en sá faglegi. Við höfum 
tekið eftir því að þverfagleg málþing njóta yfirleitt 
mikilla vinsælda enda eru Læknadagar eitt helsta 
tækifærið fyrir sérfræðingana að kynna sér hvað 
kollegar í öðrum sérgreinum eru að fást við.“

Verður erfitt að velja

Aðspurð um hvort eitthvert þema sé ráðandi í 
væntanlegri dagskrá segir Arna ekki svo vera. 
„Einkenni Læknadaganna er mikil fjölbreytni. 
Þarna verða nær allar sérgreinar með innlegg 
ásamt umræðu um lyfjamál, heilsuhagfræði, 
skipulag heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni og 
margt fleira.“  

Þegar Arna er beðin að nefna einhver atriði 
dagskrárinnar sem henni þykja áhugaverð verður 
hún hugsi því af svo mörgu er að taka. „Ég hugsa 
að margir eigi eftir að lenda í vandræðum með að 
velja og hafna því svo margt er áhugavert. Ég vil þó 
nefna nokkur atriði sem eflaust eiga eftir að vekja 
nokkra athygli. Kvensjúkdómalæknar ætla að 
ræða siðfræði lýtalækninga á kynfærum kvenna, 

Samtök lyfjaframleiðenda Frumtök ætla að ræða 
samskipti lyfjaiðnaðarins við læknastéttina en 
allt í kringum okkur er verið að herða þessar 
reglur og sennilega eingöngu tímaspursmál 
hvenær við fylgjum í kjölfarið. Þetta er mjög þörf 
umræða. Þá vil ég nefna heiðursmálþing um 
Margréti Oddsdóttur sem lést í fyrra. Þar ætla 
skurðlæknar og krabbameinslæknar að sameinast 
um að heiðra minningu Margrétar. Heilsuvá 
í háloftunum er yfirskrift málþings sem Félag 
íslenskra heimilislækna stendur fyrir. Vefjagigt 
er umfjöllunarefni málþings sem ég veðja á að 
verði mjög vel sótt. Þetta er efni sem mjög mikið 
er fjallað um núna. Skimun á krepputímum er 
yfirskrift annars málþings sem er mikilvægt að 
fjalla um núna þar sem hættan er sú að skorið verði 
niður og dregið úr forvörnum með ófyrirséðum 
afleiðingum síðar. Þá vil ég nefna að alla dagana 
verða vinnubúðir um afmörkuð efni og ég nefni 
hér vinnubúðir um gifs sem gæti orðið vel sótt  
og annað um hvatningarviðtöl (motivational 
interviewing).“

Hér hefur eingöngu verið stiklað á stóru í 
dagskrá læknadaganna en dagskráin í heild 
verður aðgengileg á heimasíðu Læknafélags 
Íslands (www.lis.is) en ekki birt í Læknablaðinu 
í ár af sparnaðarástæðum. Skráning er jafnframt 
á netinu og þar er hægt að inna af hendi greiðslu 
samtímis.

„Læknadagar hafa hingað 
til staðið undir sér og 
okkar markmið er að svo 
verði áfram,” segir Arna 
Guðmundsdóttir.


