Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk

Kortreferat telefonmøte Fagrådet UNIKARD 22.08.2011, kl. 15.00-17.00.
Til stede: Ole Sejersted, Charlotte Björk Ingul, Rune Wiseth, Grethe Tell, Eva Gerdts, Truls Myrmel,
Maja-Lisa Løchen og Mari Dyrset (ref.). Forfall: Lars Gullestad, Cecilie Risøe, Signe Bang.
Sak
1) Godkjenning av
dagsorden

Dagsordenen gjennomgås og godkjennes.

2) Godkjenning av
referat fra forrige
møte

Kommentar til referat fra forrige møte: Møtet ble avholdt før NASATSutlysningen kom ut. Referatet godkjennes med utlysningen som supplement

3) Oppdatering om
UNIKARDs
aktiviteter
v/Charlotte

a) Hjemmeside og rollup: Alle er bedt om å se på hjemmesiden og komme
med tilbakemeldinger. Det presiseres at når informasjon om enkeltpersoner
legges ut så skal det bes om tillatelse fra personene selv. Det ble også pekt på
noen små korrigeringer. Rollup finnes til utlåns, kontakt Mari eller Charlotte
om denne ønskes lånt. Forslag om å lage standard poster som kan skrives ut,
denne legges på nettsidene til UNIKARD under ”ressurser”.
b) Swedeheart årsmøte 12-13. september: Charlotte og Marta Ebbing vil dra.
c) CHFR symposium 15-16. september: Charlotte vil ha innlegg om UNIKARD.
d) UNIKARDs ønskemål om at midlertidig treårig postdoc-stilling blir omgjort
til professorat er satt på agendaen til hjerte- og karrådets arbeidsutvalgsmøte
21. september. Temaet var tatt opp på forrige fagrådsmøte og har vært
diskutert i hjerte-karrådet tidligere. Et professorat med virksomhet inn mot
UNIKARDs virksomhet er ønskelig, Charlotte tar det opp med Arbeidsutvalget
gjennom Cecilie Risøe.
e) Hjerte- og karrådets årsmøte 22. september: Charlotte skal ha innlegg med
presentasjon av UNIKARD
f) NASATS-utlysningen er publisert med frist 12. oktober, den administreres av
Norges Forskningsråd.
g) Ekko høstmøte 20-21. oktober: UNIKARD v/Charlotte har innlegg.
h) Møte med hjerteinfarkt- og hjerteslagregisteret: Det viser seg at det har
vært problemer med å få opp en teknisk it-løsning. Dette har vært en stor
bremsekloss for progresjonen.
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4) Kvalitetsregistermøte 27.
september

Informasjon om finansiering og mål med møtet. Det har vært betydelig
interesse for møtet. UNIKARD skal stå for to av temaene under møtet:
Hvordan forskerne vil at registrene skal fungere, og om søknadsprosesser.

5) Høring om
nasjonalt register
over hjerte- og
karlidelser Synspunkter til
HOD

Forslaget som er sent ut på høring ser lovende ut. UNIKARD kan sende
høringskommentarer via NTNU, notat med UNIKARDs synspunkter
utarbeides av Ole og Charlotte. Forslaget skal sendes på høring pr. e-post
i fagrådet før det sendes inn. Særlig er det noen elementer som er viktige
å fremheve: Informasjon om kardiovaskulære risikofaktorer må
inkluderes i dataene som samles inn. Det må utarbeides standardiserte
skjema som hentes via web, og en må påpeke viktigheten av å ha et godt
brukergrensesnitt. Data som forelligger før registeret blir opprettet kan
ikke inkluderes i det nye registeret, dette er et viktig moment som bør tas
i betraktning. Det er også viktig å finne den beste løsningen på hvordan
registrene skal drives og hvordan forskningen rundt registrene skal
organiseres best.

6) NOFE konferanse
17-18. november
på Holmen
Fjordhotell, Oslo

Hvordan skal symposiet utformes, hvem skal inviteres og hvilket innhold?
Forrige fagrådsmøte var det et ønske om at UNIKARD skulle ha et symposium
på dette møtet. Diskusjon om hva som skal med.

7) Whitepaper

I forrige fagrådsmøte kom det et forslag om å skrive et whitepaper om eldre
og hjertesvikt med tanke på den nye forskningsmeldingen fra departementet
som er i arbeid. UNIKARD kan melde inn viktige temaer her. Ole og Charlotte
kan lage et innspill og sende ut til Fagrådet for synspunkter.

8) Nasjonal
a) Smådyrsimaging og stordyrsmodeller: Informasjon om NORImaging.
infrastruktursatsing Forslag om å knytte opp NorBio Imaging mot UNIKARD. UNIKARD kan bidra til
fasilitering av kontakt mellom stordyrsmodell-miljøene i Norge. Truls Myrmel
kan kontakte aktuelle miljøer i Norge for å prøve å organisere et møte. En må
behandle smådyrsimaging og stordyrsmodeller som separate tema.
b) Systembiologi: Et kommende felt. Ole S. kan starte opp med organiseringen
av et møte om dette.
9) Neste
fagrådsmøte 28.
november

Datoen beholdes, stedet blir Gardermoen.

10) Eventuelt

Neste gang er det viktig at vi møtes, selv om telefonmøtet anses som
vellykket.
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