NOTAT OM UNIKARD MAI 2010
Til Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning
Fra Ole M. Sejersted

UNIKARD er omsider i gang. En koordinator tiltrer med det første. Eksisterende styringsgruppe må
erstattes med en gruppe oppnevnt i samsvar med NSGs retningslinjer.

KOORDINATOR
Stillingen som koordinator ble utlyst i september.
Kvalifikasjonskravene var følgende
•
•
•
•

Søker må ha vitenskapelig produksjon tilsvarende professorkompetanse innen hjerte‐
karforskning. Både omfang, kvalitet og bredde vektlegges.
Medisinskfaglig bakgrunn innen ett av UNIKARDs tre satsingsområder: hjertesvikt,
hjertekarepidemiologi og hjertekarkirurgi, er ønskelig.
Søker må ha erfaring fra forskningsledelse og samarbeidsprosjekter dokumentert gjennom
publikasjoner eller referanser. Gode nasjonale og internasjonale forskningsnettverk vil bli
vektlagt.
Det søkes etter en utadvendt og motiverende person med gode lederegenskaper og evne til
miljøbygging og nettverksdannelse. Ved tilsetting legges avgjørende vekt på personlig egnethet.

Det meldte seg seks søkere. Det ble etablert en tilsettingskomité ledet av professor Øyvind Ellingsen
fra NTNU og med medlemmer fra hvert av de fire medisinske fakultetene: Ole M. Sejersted, Eva
Gerdts, Truls Myrmel og Ingrid Gribbestad. På bakgrunn av vitenskapelig produksjon, medisinsk
faglig bakgrunn, erfaring med forskningsledelse og samarbeidsprosjekter, samt etablerte
forskningsnettverk fant komitéen to av søkerne kvalifisert for stillingen. Professorkompetanse ble
ikke formelt vurdert. Disse ble intervjuet i to runder av Ellingsen, Sejersted og Gribbestad.
Charlotte Björk Ingul (47 år) er foreslått tilsatt i stillingen og innstillingen skal behandles i Det
medisinske fakultet ved NTNU i løpet av uke 18. Hun er cand.med. fra 1990, dr.med. fra NTNU i
2006 og er spesialist i anestesi og intensivmedisin. Hun arbeider for tiden som postdok ved Institutt
for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU. Hun har en rekke gode
publikasjoner og god erfaring med prosjekter som involverer flere grupper.
Koordinatorstillingen lønnes med midler fra Norges forskningsråd. Helse Midt‐Norge skal bidra med
midler til drift og en postdok. Postdok‐stillingen vil bli lyst ut så snart Ingul er i gang i stillingen.
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STYRINGSGRUPPE
Til nå har det vært en styringsgruppe for UNIKARD med representanter fra samarbeidsorganene, fra
Folkehelseinstituttet og fra Nasjonalforeningen. Gruppens sammensetning har vært Ole M.
Sejersted, leder (UiO/Helse Sør‐Øst), Rune Wiseth (NTNU/Helse Midt), Truls Myrmæl (UiTø/Helse Nord),
Helge Wiig (UiB/Helse Vest), Lars Gullestad (UiO/Helse Sør‐Øst), Signe Bang (NFR), Sidsel Graff‐Iversen
(Folkehelseinstituttet), Mons Lie (Nasjonalforeningen, Hjerte‐karrådet).
NSGs retningslinjer sier også at representanter for de mest sentrale forskningsgruppene også skal være
med i en styrings‐ eller koordineringsgruppe. Vi vil foreslå at dette venter til nettverket er etablert, og at
man må vurdere om det er mer effektivt at forskningsgruppelederne har et eget forum.
Vi foreslår derfor at det oppnevnes en styringsgruppe med en representant fra hvert av de fire
samarbeidsorganene, en representant fra Folkehelseinstituttet og en fra Nasjonalforeningen. Det bør
være opp til Norges forskningsråd om de vil ha en representant som fullverdig medlem av
styringsgruppen eller som observatør.
I tillegg mener vi at styringsgruppen bør ha ett medlem til som skal være leder. Det bør være en person
med god forskningsbakgrunn fra en annen helseregion enn Helse Midt‐Norge. Vedkommende
oppnevnes av NSG.
Koordinator bør ikke lede styringsgruppen, men fungere som saksforbereder og sekretær. Hvis det
opprettes et eget forskningslederforum bør koordinator ha ansvaret for det.
Vårt forslag er at den sittende styringsgruppen fortsetter inntil ny styringsgruppe er oppnevnt. Øyvind
Ellingsen bør imidlertid som leder av Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU gå inn
istedenfor Rune Wiseth som representant for Helse Midt‐Norge. Partene bes melde inn forslag til
representanter så snart som mulig. NSGs arbeidsutvalg bør kunne godkjenne styringsgruppens
sammensetning.

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR STYRINGSGRUPPEN OG KOORDINATOR
1. UNIKARD har som formål å støtte kardiovaskulær forskning i Norge i samsvar med plan av
mai 2005 (se også virksomhetsidé og målsetting).
2. Styringsgruppen har følgende medlemmer. En leder oppnevnt av NSG. En representant for
hvert av de fire Samarbeidsorganene. En representant fra Folkehelseinstituttet og en
representant for Nasjonalforeningen, Det norske råd for hjerte‐ og karsykdommer. Norges
forskningsråd kan også stille med en representant.
3. Koordinator for UNIKARD er styringsgruppens sekretær og stiller på møtene uten
stemmerett.
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4. Styringsgruppen gir råd til koordinator i strategiske spørsmål og godkjenner planer for
virksomheten
5. Styringsgruppen godkjenner budsjettene for koordinators virksomhet.
6. Koordinator skal arbeide i samsvar med virksomhetside, målsetting og definerte
arbeidsoppgaver.

VIRKSOMHETSIDE
UNIKARD skal på vegne av norsk hjerte‐ og karforskning:
1. Ha ansvar for å utvikle en overordnet strategi for hjerte‐ og karforskning i Norge og for å
følge opp at strategien følges
2. Legge til rette for samarbeid
3. Sørge for økt politisk forståelse for hjerte‐ og karforskningens betydning.
4. Bidra til at norsk hjerte‐ karforskning er blant de ledende i verden
5. Sørge for en interaksjon mellom basal‐ og klinisk forskning slik at ressursene blir utnyttet
mer i tråd med overordnede forskningsmål
6. Fremme rekruttering av forskere
7. Bidra til å få etablert et nasjonalt karregister, inklusiv gode kvalitetsregistre for de store
hjerte‐ og karsykdommene
8. Bygge sterke forskningsmiljøer
9. Etablere oversikt over hjerte‐ og karforskning i Norge – skape møteplassene

UNIKARDs MÅLSETTING
•
•

•

•
•

•

UNIKARD skal fremme kardiovaskulær forskning på høyt internasjonalt nivå med
internasjonale publikasjoner og siteringsfrekvens som viktige indikatorer
UNIKARD skal fremme konkret prosjektarbeid på tvers av regioner og etablerte
forskningsgrupper. Dette gjelder særlig samarbeid mellom klinikere, epidemologer og
basalforskningsmiljøer
UNIKARD skal arbeide for å knytte norsk hjerte‐ og karforskning mot internasjonal forskning.
Det skal etableres strategiske, fokuserte stasingsområder fra grunnforskning til
implementering i praksis
UNIKARD skal gjøre norsk kardiovaskulær forskning attraktiv for nasjonale og internasjonale
aktører
UNIKARD skal arbeide målrettet for å ta i bruk nye behandlingsstrategier for pasienter med
hjerte‐ og karsykdommer i norsk helsevesen med bedret folkehelse og livskvalitet som
siktemål
UNIKARD skal ha langsiktig strategi for forskerutdanning av klinikere og basalforskere innen
hjerte‐ og karmedisin. Felleskap i utdanning vil bidra til økt kommunikasjon mellom
fagområdene
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•
•
•
•
•
•

UNIKARD skal arbeide for å identifisere forskningsresultater som kan ha kommersielt
potensiale
UNIKARD skal arbeide for at gode funksjonelle registre og biobanker tas i bruk og bygges ut
UNIKARD skal arbeide for en bedre utnyttelse av infrastrukturen innenfor kardiovaskulær
forskning
UNIKARD skal bidra til en sterkere konkretisering av bruken av ressurser
UNIKARD skal bidra til økt fokus på alders og kjønnsperspektivet i hjerte‐ og kar forskningen i
Norge
UNIKARD skal bidra til å få etablert et nasjonalt hjerte‐ og karregister

KOORDINATORS ARBEIDSOPPGAVER
Den kombinerte stillingen som koordinator / seniorforsker er midlertidig for 5 år og er opprettet ved
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU, som blir arbeidssted med
kontor, tilgang til laboratorier, lederstøtte og annen infrastruktur. Et postdoktorstipend samt driftsmidler
til UNIKARD‐aktivitetene og til egen forskningsvirksomhet stilles til rådighet for seniorforskeren.
Arbeidsoppgaver
•

•
•
•
•

Den som tilsettes, skal i 50 % av stillingen ha ansvar for å koordinere forskningsvirksomhet på
nasjonalt nivå gjennom å bidra til nettverksdannelse mellom forskergrupper, etablere
tverrfaglige prosjekter og translasjonsforskning som involverer flere forskningsmiljøer, samt
tilrettelegge for og utnytte infrastruktur for fremragende forskning.
Vedkommende skal bistå miljøene med å fremme gode felles søknader om
forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder, for eksempel til EU.
Vedkommende skal etablere personlige kontakter i aktuelle forskningsmiljøer og ‐ nettverk, samt
organisere møter og fagkonferanser. UNIKARD kan omfatte etablerte større nasjonale satsinger
og studier.
Den som tilsettes, skal i de resterende i 50 % av stillingen drive egen forskning og forutsettes å
finansiere egne prosjekter fra vanlige kilder.
Vedkommende er administrativt underlagt instituttleder og rapporterer til UNIKARDs
samordningsgruppe når det gjelder koordinatordelen av stillingen.
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