Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Referat UNIKARD fagrådsmøte 28.04.2011
Sted og tid: Radisson Blu Hotel Gardermoen, 28.4.2011, kl. 15.30-18.30
Til stede: Ole M. Sejersted (leder), Truls Myrmel, Eva Gerdts, Signe Bang, Grete Tell, Cecilie
Risøe, Lars Gullestad, Charlotte B. Ingul, Mari Dyrset (ref). Forfall: Rune Wiseth og Maja Lisa
Løchen.
Sak
Presentasjonsrunde. Det er ønskelig at vara Truls Myrmel er med på
1) Konstituering og
møtene. Andel kvinner og representasjon fra alle de geografiske
presentasjon av det
områdene er da ivaretatt i fagrådet.
nye fagrådet for
UNIKARD
Grunnlagsdokumenter for UNIKARD:
2) Historikk v/leder
Ole Sejersted
• UNIKARD grunnlagsdokument av 2005.
• Statusrapport pr. november 2007: ”UNIKARD – en nasjonal
satsing på hjerte- og karforskning”. Samarbeidsorganet
30.11.2007, sak 35
• NSG: ”Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og
helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering. Vedtatt i NSG
23. mai 2008, sist revidert i møte i NSG 5.5.2010
• Notat om UNIKARD mai 2010, Til NSG fra Ole M. Sejersted
Gjennomgang av rapporteringslinjene som vedtatt i NSG 23. mai 2008
og sist revidert i møte i NSG 5.5.2010: Forskningskoordinator
rapporterer direkte til samarbeidsorganet Helse Midt-Norge. Fagrådet er
kjernen bak og støtter opp under koordinator. Fagrådet rapporterer til
samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og NSG (samme
rapporteringslinje). Oppnevningen i Fagråd for UNIKARD er ikke
tidsbestemt, men prosjektet har foreløpig finansiering i 5 år.
På grunn av tid utgikk dette punktet.
3) Presentasjon av
UNIKARD
v/forskningskoordin
ator Charlotte
Björk Ingul
Logo, hjemmeside, ansettelser: Forskningskoordinator har arbeidet
4) Hva har skjedd
med UNIKARDS visuelle profil og det er utviklet en logo og mal for
siden september
powerpoint. Det arbeides med hjemmeside (www.unikard.org).
2010 v/Charlotte
Björk Ingul og Ole
Sejersted
Kort beskrivelse fra møter i Bergen, Tromsø, Trondheim, Oslo og
Postadresse
Postboks 8905,
Medisinsk teknisk
forskningssenter
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
isb-post@medisin.ntnu.no
http://www.ntnu.no/isb

Besøksadresse
Akutten og Hjertelungesenteret,
Prinsesse Kristinas gt. 3
St. Olavs Hospital

Telefon
+ 47 73 59 50 00
Telefaks
+ 47 72 82 83 72
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5) Finansieringsordninger

6) Fremtidige
aktivitetsområder
innenfor UNIKARD

Stavanger: Forskningskoordinator har kontaktet og vært på møter med
miljøene i Bergen, Tromsø, Trondheim, Oslo og Stavanger.
Kort oppsummering av temamøte epidemilologi/registerforskning:
Temamøte i epidemiologi/registerforskning ble gjennomført 15. mars på
Trondheim flyplass. Program og deltakerliste er tilgjengelig på
UNIKARDs hjemmeside.
Kort oppsummering av temamøte hjertesvikt/hjerte-karkirurgi:
Temamøte hjertesvikt og hjerte- karkirurgi ble avholdt på Gardermoen
28. april, program og deltakerliste er tilgjengelig på UNIKARDs
hjemmeside.
UNIKARD presentert på Vintermøtet, Vårmøtet, Heart failure:
UNIKARD har vært presentert på NCS Vintermøte i Lillehammer i
januar 2011 og blir presentert på NCS Vårmøte i Bergen i mai. I
september blir UNIKARD presentert på CHFR Symposium i
Holmenkollen.
Informasjon om midler fra NFR til UNIKARD v/Signe Bang: NFR
tilbyr en modell for finansiering. UNIKARD/hjerte-karforskning er en
av forskningsrådet sine tre satsinger. NFR kan i dag finansiere tre
forskningsprosjekter med 3,6 MNOK årlig, i utgangspunktet kan kun ett
av disse være under UNIKARD. Det søkes å løse opp i
regionstenkningen og fremme samarbeid. NFR står for
kvalitetssikringen og tildelingen, fristen vil sannsynligvis bli 12. oktober
2011. Fagrådets kommentar til NFRs modell for finansiering: Fagrådet
mener det burde være tilstrekkelig med deltakere fra to helseregioner,
man bør først og fremst vurdere kvaliteten, men om et prosjekt tilknytter
seg flere grupper bør det gis plusspoeng.
Hvordan stimulere flere midler inn i UNIKARD? Politisk
påvirkning? Ved publikasjoner kan en vise til UNIKARD under
”acnowledgements”, ett mulig fokusområde er eldrebølgen? Det anses
som uheldig at NSG ikke har en portefølje.
a) Diskusjon om de tre faggruppene og deres forskjellige behov
(thorax/kar, hjertesvikt, epidemiologi/registerforskning):
Kvalitetsregistre er et viktig felt som må arbeides med, feltet er viktig
også for de kliniske miljøene. Forslag om et møte i høst.
b) Modeller for infrastruktur modeller: Skal UNIKARD ta et
initiativ innenfor: dyremodeller, imaging, biobank,
gensekvensering, systembiologi, chemical biology, forebyggende
kardiologi? Imaging og hjerte-karsykdommer blir et viktig felt
fremover. UNIKARD kan bidra innen nasjonal infrastruktursatsning
innenfor kompetanse i smådyrsimaging og stordyrsmodeller og
systembiologi.
c) Nasjonal forskerskole i hjerte- kar forskning? Nei, dette skal ikke
UNIKARD jobbe videre med.
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7) Eventuelt

8) Møtekalender,
antall møter og hvor
ofte

d) Nasjonale konferanser - Hvilke kongresser og møter bør
UNIKARD være representert på?
• NCS ekkokardiografiske høstmøte, Helge Skulstad kontaktes
• Thoraxkirurgene har et høstmøte
• Senter for hjertesvikt har et møte hvert år, UNIKARD skal ha en
presentasjon der
• Deltakelse i sentermøter
• Foreslå å samarbeide med NCS om stipendiatdagen på
vintermøtet, møteplass for de yngre
• Foreslå symposium i epidemiologidelen for hjerte-karkirurgi ved
neste møte i norsk epidemiologisk forening (NOFE).
Årsmøtet i Nasjonalforeningen Det norske råd for hjerte- og
karsykdommer, Carina Alm kontaktes
e) Hvordan stimulere til gode prosjektsøknader? UNIKARD kan
arbeide med mulighetene for å registrere samme pasient i flere registre.
NFR gir støtte til mye innen infrastruktur, UNIKARD kan arbeide med å
stimulere til søknader innen dette. I Stortingsmelding nr. 16 s. 101 er
infrastruktur nevnt i eget avsnitt. UNIKARD kan holde temamøter,
behovet bør vurderes, og man bør stimulere til idèskaping, yngre
forskere og innsikt i nye områder.
Resultatet av en rapport om fagmiljøene kommer i august/september.
Truls viste til data som er registrert i 20 år, Hjertekirurgisk register.
Dette eies av Norsk Thoraxkirurgisk forening.
Hjerte-karrådet har tidligere drøftet et forslag om å etablere et
gaveprofessorat knyttet til UNIKARD, men midlene brukes nå til en
midlertidig postdoc-stilling i 3 år. Dette forslaget kan tas opp igjen med
kommentar om at fagrådet ønsker det.
Når Charlotte er i kontakt med miljøene kan hun huske å spørre om
infrastruktur og kompetanse knyttet til for eksempel smådyr, forsøksdyr.
Spesialister på eksperimentelle forsøksdyrmodeller er ikke mange, men
behovet er stort.
Lurt å ha et fokus på eldrebølgen også? Eventuelt skrive et whitepaper
om eldre og hjertesvikt.
Skal en også skrive et whitepaper om kvalitetsregister?
Vi ble enige om to forslag til nye møtedatoer:
1) 22.08 kl 15-18 på Bergen Lufthavn Flesland, tema er søknader til
prosjekt (frist 12.08.2011).
2) 28.11 kl 15-18 på Værnes flyplass, tema er innstillinger til
prosjektsøknadene.
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