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enn det strengt tatt fortjener. En av de 
faste sakene som dukker opp midt i juli, er 
opptakskrav til høyere utdanning. På toppen 
av alle lister troner medisinutdanningen. 
Dette har vi alle hatt et forhold til, 
men siden den gang har kravene bare 

blitt høyere – det skjerpes 
hvert år. Dette gjør noe med 
sammensetningen av medisiner-
kullene – og fremtidens leger, 
også kardiologer. At fremtiden vil 
bestå av teoretisk godt skolerte 
leger er utvilsomt, men gjør 
disse kravene at vi mister gode 
kandidater på veien? 
        Høsten er kort og travel, og vi 
skal rekke mye. ESC-kongressen 
gikk av stabelen i Barcelona fra 
26. til 29. august – dette ble et 

høydepunkt både faglig og sosialt. Norsk 
aften ble avholdt søndag kveld 28. august, 
og programmet inneholdt både kongressens 
høydepunkter og nye retningslinjer. Så blir 
det Høstmøte på Scandic Fornebu fra 27. 
til 29. oktober. Programmet er klart, og 
invitasjonen har gått ut i disse dager- vi 
ønsker alle hjertelig velkommen til et møte 
vi vet blir et av årets høydepunkt!
        Til våren er det valg i NCS. Leder,
styremedlemmer og representanter i flere 
av komiteene er på valg. Valgkomiteen 
med Øyvind Bleie i spissen er i gang med 
rekrutteringsprosessen. Kanskje kjenner du 
aktuelle kandidater? Og kanskje vil du til 
og med stille selv? NCS er og blir basert på 
frivillighet og engasjement – ikke nøl med å 
melde deg til tjeneste. 
        Ønsker alle en flott høst, både på jobb 
og kongress, men også i den etter hvert 
fargerike fjellheimen. 

Ole Christian Mjølstad

LEDEREN HAR ORDET

EN ARBEIDSHVERDAG MED
ULIKE INGREDIENSER

Sommeren er over, forhåpentligvis har alle 
hatt en fin og velfortjent ferie. Det meste 
er tilbake til det vante, så reisene har 
antakelig for mange vært litt lenger og til 
mer eksotiske strøk enn det de siste 2 årene 
har bydd på. Litt kluss med flystreik etc. blir 
jo bagateller i forhold det vi har 
vært vitne til de siste årene.
        Covid-19 preger fortsatt 
sykehusene våre og samfunnet, 
ikke på samme måte som før, 
men dog. «Meteren» gjelder ikke 
lenger; det avholdes konserter 
med mange ti-tusener i publikum 
uten at det bekymrer verken 
deltakere eller arrangører, og 
det er bra. På den andre siden 
dukker det opp pasienter 
med svært alvorlig covid-19-
sykdom. Bare sist uke på et middels stort 
universitetssykehus i Norge var det to 
pasienter med svært alvorlig og eksplosiv 
covid-19-myokarditt. Vi må bruke det vi 
har lært ila. de siste 2 årene og være best 
mulig beredt på å forebygge sykdom samt 
diagnostisere og behandle – alt taler for at 
covid-19 vil være med oss fremover.
        Krigen i Ukraina preger oss i stor grad; 
både på det menneskelige plan, men også 
som leger. Flere norske sykehus har tatt 
imot kritisk skadde personer fra Ukraina. 
Det gjør at man kommer tett på. Tett på 
unge soldater og medmennesker med 
skader utover det i alle fall min fantasi 
trodde var mulig, i tillegg har mange mistet 
sine nærmeste både venner og familie, samt 
alt av materielle verdier er ødelagt. Det er 
vanskelig å se for seg hvordan det er mulig å 
leve videre etter å ha gjennomgått noe slikt, 
og man blir virkelig sittende å lure – hvorfor 
skjer dette?
        Sommeren er jo ofte litt fattig på 
nyheter – også faglig, været blir mer sentralt 


