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Konferens – till varje pris?

K
onferenser, symposier,
kongresser, idéseminarier
– varje vecka ramlar ett
antal påkostade trycksa-
ker ner i brevlådan och

försöker locka oss i vården att avsätta
tid och pengar för att förkovra oss. För
många är dessa möten ett kärkommet
tillfälle att slippa ifrån vardagsrutinerna
och träffa kolleger och blivande samar-
betspartner. För andra är de ett trivialt
och pliktskyldigt inslag i vardagen där
man förväntas visa upp sig, i många fall
också genom att medverka som talare. I
detta accelererande överutbud av kurser
och föreläsningar finns guldkorn att
hämta för den som har vett att sålla –
men också guld att skära för den som
har lärt sig att ta rätt betalt för sitt utbild-
ningspaket.

I mycket av föreläsningsutbudet
finns det en betydande rundgång. Sam-
ma aktörer gör förutsägbara saker, bara
konstellationerna varierar från möte till
möte. Många fakulteter har skapat ut-
bildningsenheter med betydande kom-
mersiella intressen. Många privata ar-
rangörer vädrar morgonluft. Med en
blandning av välkända dragplåster och
en utfyllnad av övriga aktörer är det ing-
en konst att lätt komponera ett nytt kon-
ferensprogram som handlar om »fram-
tidens sjukvård – från vision till verk-
lighet», »dagens problem – morgonda-
gens lösning», »milleniets sjukvårds-
kris – var står vi?», »vård för alla – när,
var hur?», osv. Det fordras inte särskilt
mycket fantasi för att snurra ihop några
rubriker under vilka sjukvårdspolitiker,
landstingsadministratörer, vårdansvari-
ga och några kreativa artister kan hoppa
in och berätta ungefär samma sak som
de talade om vid andra möten.

Det intressanta är att uppköparna
av dessa tjänster ofta har föga klart för
sig vad de inhandlar. Kostnadsmedve-
tenheten är inte alltid så stor som man
skulle önska sig. Och i en situation när
man kanske inte har så mycket på hem-
maplan att erbjuda kan man alltid köpa
sig ett gott samvete gentemot persona-
len genom att bjuda på en utbildnings-
dag.

Aktörerna är ofta inte medvetna om
i vilket sammanhang de förväntas upp-

träda. Målgrupperna är dåligt definiera-
de, överlappning och underlappning i
presentationerna vanliga. Många är
smickrade, andra ser möjligheter att
ragga nya kunder för sina konsultfunk-
tioner genom att uppträda på mötena.
Kaffe, fruktpaus, lunch och dokumen-
tation brukar ingå, men är i allmänhet
inga större utgifter för arrangörerna.
Dokumentationen gränsar ibland till
det patetiska – föredragshållare ombeds
att skicka in någon lämplig sida som
sammanfattar vad de tänker tala om.
Ofta blir det en snabbt dikterad A4 eller
också sliter man ut något särtryck ur en
tidigare publikation i någon härtill äg-
nad tidskrift.

Många av ossär självfallet med-
skyldiga aktörer till att denna pseudo-
pedagogiska karusell perpetueras.
Duktiga kongressarrangörer är ange-
lägna om att för sina talare framhålla
mötets stora genomslagskraft och för-
utsättningarna att härigenom nå ut till
en intressant och kritisk målgrupp.
Ibland kan arvodet vara lockande. När
Svenska Läkaresällskapets nämnd för
många år sedan reagerade mot ett över-

utbud av kurser i alternativmedicinska
tekniker fann man, något generat, att i
talarlistan fanns en hel del av sällska-
pets egna medlemmar som spred glans
och ära över den alternativmedicinska
aktiviteten, utan att själva kanske vara
medvetna om sin roll eller sin funktion.

Vad vet vi då om konferensernas
ekonomiska och organisatoriska struk-
tur? Pellborn och Östby har i en C-upp-
sats vid Stockholms universitets School
of Business, företagsekonomiska insti-
tutionen, gjort en analys av beslutspro-
cessen hos företag som köper typiska
konferenstjänster [1]. Även om under-
sökningen är begränsad, bara berör två
professionella företag och bygger på ett
litet antal intervjuer, ger den ändå in-
trycket av att målsättningarna ofta är
vagt formulerade, och att ambitionsni-
vån vacklar från »fringe benefit» och
belöningsupplevelse till systematiserat
led i personalens fortbildning, men ofta
med anmärkningsvärt dålig återkopp-
ling till det företag eller den organisa-
tion som betalt betydande medel för att
skicka sin medarbetare på kursen.

I många fall har inte andra utbild-

Skam den som säger något illa härom. Läkarstämman må väl undgå kritik?
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ningsalternativ över huvud taget över-
vägts. De aktuella företagen ger i all-
mänhet undanglidande svar på frågor
som berör kostnader, vinst och över-
skott, men Pellborn och Östby vågar sig
på en uppskattning av budgeten: För en
endagskonferens där deltagaravgiften
ligger kring 7000 kr och där föreläsar-
na får 0–3000 kr för sin medverkan blir
det efter omkostnader för lokalhyra och
lunch över mer än en halv miljon för ad-
ministration, marknadsföring och vinst,
även om bara 85 procent av deltagarna
är fullt betalande.

Intervjuer med professionella förelä-
sare ger vid handen att man ofta, även
bland läkare, har en naiv inställning till
konferensföretagens möjligheter att tjä-
na pengar. En professor vid Karolinska
institutet säger till exempel i en telefon-
intervju att »Det förefaller mig egen-
domligt att ett företag skulle kunna göra
pengar på den här typen av kunskap som
vi producerar». Så är dock uppenbarli -
gen fallet – och detta med råge.

I ett debattinlägg i Info 4/90 säger
Evert Medbo vid IHR om föreläsarna
att deras betydelse för produktkvalite-
ten är uppenbarligen så liten att den sak-

nar värde, och snuttifieringen är möjli-
gen avsiktlig för att ge så korta inlägg att
man slipper betala för dem. Uppenbar-
ligen är en gängse konferensmodell att
arrangörerna snabbt »sopar ihop ett
gäng människor utan att ha kunskap el-
ler yrkesheder att i förväg avgöra kvali-
tetsnivån» [2].

Till för eläsarnas försvar kan dock
sägas att vissa av dem som ingår i kom-
mersiella system kan tänkas avstå från
arvode i tron att föreläsningen medför
kontakter och framtida kunder. Fortfa-
rande är uppenbarligen vissa föreläsare
så smickrade av att bli tillfrågade att de
ställer upp praktiskt taget gratis. Andra
kommunikationsexperter är medvetna
om att de har en kort livslängd och stor
attraktionsförmåga (just nu är »även-
tyrsföreläsare» populära), vilket gör att
elitidrottsmän, bergsbestigare och
andra extremaktivister kan få upp till
60000 kronor för att medverka i en
konferens.

Detta tycks – av Pellborns och Öst-
bys budgetöverslag att döma – endast
marginellt nagga budgetöverskottet i
kanten för kongressarrangören …
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’’ Det fordras inte särskilt
mycket fantasi för att snurra
ihop några rubriker under
vilka sjukvårdspolitiker,
landstingsadministratörer,
vårdansvariga och några
kreativa artister kan hoppa
in och berätta ungefär
samma sak som de talade
om vid andra möten’’
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