Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk

Referat fagrådsmøte UNIKARD
Tid: Tirsdag 14.januar 2013 kl. 15.00-18.00
Sted: Radisson Park Inn Gardermoen
Til stede: Ole M. Sejersted (leder), Eva Gerdts, Charlotte B. Ingul, Henrietta Blankson, Grethe Tell,
Lars Gullestad, Cecilie Risøe, Rune Wiseth og Ingunn Stemland (ref.).
Forfall: Maja-Lisa Løchen og Truls Myrmel
Saker:
1. Rapport fra NASATs studien (ved Tomas Stølen)
Prosjektet går ut på å finne ut hvilke mekanismer trening virker igjennom. Så langt er det
samlet data og microRNA screening er under analyse fra forskjellige modeller med hjertesvikt
og trening. NASATs-prosjektet har bidratt til nye og sterkere samarbeid, at nye ideer er
oppdaget, tverrfaglig samarbeid og internasjonale samarbeidspartnere.
2. Videoblogg, twitter og kurser
a) Oppdatering
UNIKARD har i 2013 lansert den første nasjonale hjerte- og karforskningsbloggen og
opprettet en Twitter-konto (@UNIKARDingul) som tvitrer om hjerte- og karforskning generelt
og i tillegg oppdateringer på nettsiden og på bloggen.
UNIKARD har holdt medie- og kommunikasjonskurs i Bergen, i tillegg til 2planlagte i Oslo og
Tromsø i løpet av våren 2014
b) Faste forskningskontakter i de forskjellige miljøene i Norge. Dette forslaget skal
diskuteres videre.
3. Kompetanseutviklingsstipend
a) Utlysning for 2013. Tildelingen av UNIKARDs kompetanseutviklingsstipend gikk til Erney
Mattsson, professor i karkirurgi (NTNU) og kirurgisk klinikk (St. Olavs Hospital).
b) Neste utlysning. Stipendordningen skal utvides til et større beløp og inkludere ekstra
tilskudd for forlengelse av utenlandsopphold.
4. Karkirurgisk forskning
a) Rapport fra Norsk Carotisstudie
Siden sommeren 2012 har en karkirurgisk arbeidsgruppe etter initiativ fra Unikard planlagt
en studie som tar sikte på å kartlegge forhold omkring behandling av pasienter med
carotisstenose. Protokollen til studien er nå godkjent av REK, og internettdatabasen for
registrering er på plass. Det er oppnevnt studieansvarlig ved alle 18 sykehus som utfører
carotiskirurgi i Norge. Man regner med at første pasient kan inkluderes i studien i løpet av
januar 2014.
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b) Tildeling av nye midler til UNIKARD symposium ved karkirurgenes vårmøte i mars.
Vedtak: Godkjent.
5. Status nasjonale kvalitetsregister
Charlotte ga en kort statusoppdatering på de nasjonale kvalitetsregistrene. En fullstendig
oppdatering finnes på kvalitetsregistrenes hjemmeside hvor årsrapportene kan lastes ned
(http://www.kvalitetsregistre.no/aktuelt/kvalitetsregistrenes-aarsrapporter-2012article1339-157.html )
6. Hjerte- og karregisterets fagråd 2013
Utdrag fra Maja-Lisa Løchens skriftlige rapport:
HKR har nå åtte kvalitetsregistre som er godkjente av HOD, tre har databehandleravtaler, de
siste fem har avtaler som er klare for signering. Oppdaterte tall fra HKR basis: det vil komme
oversiktstall, samt antall hjerneslag fordelt på sykehus og antall hjerteinfarkt fordelt på
sykehus.
7. ERA-CVD net rapport
Ved forrige fagrådsmøte fikk UNIKARD forespørsel fra NFR om deltakelse i et ERA CVD net
som er initiert av Tyskland og første møte var 20/6-2013 i Frankfurt. ERA-Net er et
konsortium av Europeiske institusjoner som ønsker å bidra økonomisk til å opprette et ERA
CVD net.
HORIZON 2020 har utlyst et ERA-NET: Cardiovascular disease med frist 2015-04-21 (se
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2
208-hco-13-2015.html). Konsortiumet som UNIKARD og NFR tilhører kan da søke på dette
ERA-NET. I forbindelse med møtet i Frankfurt ble 3 forslag på emne fremmet: hjertesvikt,
endotel funksjon og cardiovascular interface.

8. Økonomi (ved Ingunn Stemland)
Oversikt over UNIKARDs økonomi pr. 31.desember ble vist. Etter at det er tatt høyde for
fremtidige kostnader (inkl. lønn) finnes det rom i budsjettet for å sette i gang insentiver
innen UNIKARDs fokusområder.

9. Helsebudsjett nye NASATs midler? Hvordan kan UNIKARD påvirke
I statsbudsjettet for 2014 står det at 100 mill. tildeles de regionale helseforetakene for å
understøtte de nasjonale satsingsområdene. Det vil være viktig at UNIKARD gir
tilbakemelding til NSG om at ordningen som vi tidligere har hatt med NASATs-midler var god.
10. Post doc. /forskerseminar
a) Innhold
Fagrådet støttet ikke forslaget om å arrangere et eget post doc./forskerseminar. Det kom i
stedet opp forslag om å bruke de arenaer som allerede finnes for å skape møteplasser.
b) Se punkt 1 b)
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11. Nytt nasjonalt UNIKARD forskningsseminar
Dato for dette seminaret er satt til siste uken i november.

12. Hvordan kan UNIKARD stimulere til bra søknader til HORIZON 2020?
Noe av utfordringen er at man trenger gode nettverk og gode søknader. ERA-Net vil være et
godt utgangspunkt for å skape slike nettverk.
Et forskningsseminar til høsten om infrastruktur kan være den beste måten å få miljøene til å
tenke europeisk.

13. Dato for fagrådsmøter i 2014
Neste fagrådsmøte skal holdes i starten av juni 2014.

14. Eventuelt
a) Sak 3 på agendaen ble flyttet til sak 1.
b) Cecilie Risøe går av som leder for hjerte- og karrådet i august 2014. Det vil komme forslag
om ny representant som skal overta Cecilies plass som medlem i UNIKARDs fagråd.
c) Oppdatering på white paper – Charlotte Björk Ingul tar kontakt med Nasjonalforeningen
for å avklare videre samarbeid om white paper.
d) Referater fra UNIKARDs fagrådsmøte april 2013 må legges ut på nettsiden.

