Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk

UNIKARD Fagrådsmøte 28.11.2011 – Gardermoen – Referat.
Til stede: Signe Bang, Eva Gerdts, Grethe S. Tell, Lars Gullestad, Maja-Lisa Løchen, Truls Myrmel, Rune
Wiseth, Ole M. Sejersted, Charlotte Björk Ingul og Mari Dyrset (ref.). Forfall: Cecilie Risøe.
Saker
1) Godkjenning av
dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Kommentar: Nettsiden UNIKARD.no er nå også
publisert på engelsk. Fagrådet ønsker å bli informert ved store endringer med
nettsiden.

2) Godkjenning referat
forrige møte

Referatet ble godkjent som arbeidsnotat. Kortreferater skal skrives, legges på
nett og sendes til Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge.

3) Oppdatering om
NASATS v/Signe Bang
fra Norges
forskningsråd:
Søknadsprosess og
søkere 2011,
NASATS2012:

Fristen var 12. okt. 2011. Det kom inn 16 søknader til alle de tre
satsingsområden innen NASATS, 8 søkere var UNIKARD-prosjekter. NevroNor
hadde totalt 6 søknader og psykiske lidelser 2 søknader. En prioritert liste vil
sendes til samarbeidsorganene i januar.
Epidemiologi er ikke så godt representert i søknadene. Dette kan henge
sammen med at universitetsansatte ikke kan være prosjektledere i enkelte
samarbeidsorganer. Det er et problem at samarbeidsorganene tolker mandatet
sitt noe forskjellig. Ved neste utlysning bør betingelsene harmoniseres.
Mulig at det blir flere tema ved neste utlysning; kreft, helsetjenesteforskning og
skjelettlidelser. Ved videreføring av satsingen, anbefales det å sette
søknadsfristen tidligere på året.

4) Kort rapport fra
møter hvor UNIKARD er
blitt presentert

a) Swedeheart årsmøte 12.-13. September. Marta Ebbing og Charlotte deltok.
b) CHFR symposium 15-16 september, Oslo. Muligheten til at CHFR kan bli et
nasjonalt hjertesviktsmøte ble tatt opp, men UNIKARD skal ikke ta ansvar for
dette. Det kan være en mulighet å presentere et UNIKARD-tema på NCS
høstmøte2012, i uke 42. Rune Wiseth og Lars Gullestad ser på saken.
c) Hjerte- og karrådets årsmøte 22. Sept.
d) Høstmøtet i ekkokardografi 21-22. Oktober: Eva Gerdts presenterte
UNIKARD

5)
Kvalitetsregistermøte
27. september

a) Gjennomgang av deler av referatet: Møtet anses som vellykket, formålet
med å skape nettverk og felles forståelse har kommet godt i gang.
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b) Videre planer for kvalitetsregister: En nasjonal arbeidsgruppe er opprettet
og det er planlagt et telefonmøte 5. Desember. Det ble fremmet forslag om å
opprette en egen koordinator for kvalitetsregistrene under Hjerte- og karregistret med tiden. Referatene og diskusjonene peker på at IKT-løsningene
henger etter. Forskningsdelen må følges opp noen prosjekter bør initieres:
Stimulere til hvordan og forankres i fagmiljøene. Det er ikke sikret noen midler
til registerforskning, dette kan bli et viktig tema fremover.

6)Høringsuttalelse om
nasjonal register over
hjerte- og karlidelser.

UNIKARDS synspunkter ble tatt inn i NTNUs bidrag.

7)Nasjonal NFR
forskningsevaluering
2011, hva er relevant
for UNIKARD? V/Ole.

Se link www.unikard.org

8)Nasjonal
infrastruktursatsing

Sak for neste fagrådsmøte: Se på rapportene som foreligger.

a) Smådyrsimaging og stordyrsmodeller, oppdatering v/Truls og Ole: Imagingfeltet er i sterk vekst internasjonalt. Både innen smådyrsimaging og
stordyrsimaging bør erfaringer deles og nettverk dannes. I EU er imaging en
stor satsning (EuroBioImaging), og det er viktig at Norge engasjerer seg. Det er
viktig at miljøene har en felles forståelse for hva som trengs.
b) Systembiologi: Systembiologi er et voksende felt. Det ble fremmet et forslag
om at UNIKARD informerer om utviklingen av systembiologi ved NCSs høstmøte
eller arrangerer et eget fagseminar.

9)Møteplan for 2012 og
aktiviteter

a) Fagseminar 2012: Kvalitetsregistermøte i Bergen 19-20. april, samling med
alle satsningsområdene i UNIKARD, Kurs/seminar om stordyrsmodeller, bidrag
under Norsk Cardiologisk selskaps høstmøte.
b) Fagrådmøter 2012: Forslag til å ha totalt to møter årlig: Vår og høst. Neste
møte ble satt til tirsdag 13. mars kl. 15.00-18.00 Gardermoen (saker: Diskusjon
om NFR-evalueringsrapport og registersituasjonen).
c) Andre møter: Møte i NOFE2012.

10) Eventuelt

Hjärtrapporten (svensk) og Hjertets tilstand (dansk), det kunne vært en fordel
med liknende rapporter i Norge. UNIKARD skal ikke jobbe med dette.
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