Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk

Referat fagrådsmøte UNIKARD 13.03.2012
Tid og sted: Tirsdag 13. mars 2012 kl. 15.00-18.00, Radisson Blu Park Inn Gardermoen.
Til stede: Charlotte B. Ingul, Ole Sejersted, Cecilie Risøe, Eva Gerdts, Lars Gullestad, Maja Lise Løchen,
Signe Bang, Mari Dyrset.
Forfall: Truls Myrmel, Grethe Tell, Rune Wiseth.
Sak
1.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjennes

2.

Godkjenning av referat fra møte 28.11.2011 (se også http://www.unikard.org/omunikard/)
Spørsmål til punkt. 3 i referatet, tredje avsnitt: Helseregionene har noe forskjellige
fortolkninger av reglementet.

3.

NASATS tildeling ved Signe Bang
Innen UNIKARD ble prosjektet «Treatment of heart failure through excercise training» med
prosjektleder Ulrik Wisløff, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, tildelt midler.
Prosjektet har samarbeid i tre helseregioner (Midt-Norge, Nord-Norge og Helse Øst).
Rapporteringen følger føringer fra NSG samtidig som det skal rapporteres til NFR og de
regionale helseforetakene. Samarbeidsavtaler med alle involverte opprettes.

4.

Innspill til forskningsmelding ved Ole Sejersted
UNIKARD leverer innspill til forskningsmeldingen 2013, frist 28. mars 2012.

5.

Karkirurgisk møte 9. mai
Møtet avholdes 9. mai kl. 15.00-18.00 på Gardermoen.

6.

Status kvalitetsregister v/Charlotte Björk Ingul
Hjerte og kar basisregisteret er godt i gang, det er ansatt en forsker ved FHI i Bergen.
Kvalitetsregistrene: En egen seksjon er etablert i Trondheim for de nasjonale
kvalitetsregistrene hvor St. Olavs hospital ved HEMIT er databehandler.
Hjerteinfarktregisteret, hjerneslagsregisteret og NORKAR oppretter hver sin
rådgivningsgruppe. Hjertekarregisteret har hatt styringsgruppe med representanter fra
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miljøer i alle sykehusene. Det karkirurgiske registeret er så langt det eneste som har nasjonal
dekning.
Nasjonal arbeidsgruppe for kvalitetsregistre er etablert og det er foreslått opprettelse av et
fagråd.
Nasjonalt kvalitetsregistermøte: Det planlegges et møte om variabler for de nasjonale
kvalitetsregistrene.
Thoraxregisteret og hjertesviktregisteret søker om nasjonal status.
7.

Stordyrsmodeller seminar ved Truls Myrmel
Punktet utgår.

8.

NCS høstmøte, UNIKARD egen sesjon
Forslag til deltakelse fra UNIKARD er meldt inn.

9.

BIOTEK 2021 ved Signe Bang
BIOTEK2021 innebærer satsning på infrastruktur, og er en oppfølging av FUGE. Programmet
er viktigste virkemidlet for implementering av nasjonal strategi. Anslått totalramme på 330
MNOK.

10.

Veien videre for UNIKARD, satsinger, prioriteringer
Punktet utgikk.

11.

Eventuelt:
Punktet utgikk.
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