Hva er UNIKARD?
Charlotte Björk Ingul, forskningskoordinator UNIKARD
kningskoordinator i september 2010. Den
kombinerte stillingen som koordinator /
forsker er midlertidig for 5 år og er opprettet
ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
Det medisinske fakultet,
NTNU. Førstekonsulent
Mari Dyrset er ansatt
som sekretær i 50 % stilling. I tillegg er to postdoc
ansatt: ph.d. Arnt Erik
Tjønna (100 % i 3 år) og dr.med. Ane Dale
(50 % i 4 år).

UNIKARD er en nasjonal satsning på
hjerte- og karforskning som ble opprettet
i 2005 av Nasjonal samarbeidsgruppe for
medisinsk og helsefaglig
forskning (NSG) som er
et strategisk rådgivende
organ med medlemmer fra
bl.a. samarbeidsorganene
(etablert mellom helseforetak og universitet). I tillegg til UNIKARD har NSG
etablert to andre nasjonale satsingsområder
for forskning; NevroNor (nevrovitenskapelig
forskning) og Alvorlig psykiske lidelser.
Et nasjonalt satsingsområde organiseres som et nettverk av forskningsmiljøer
innenfor et prioritert tema. Nettverket samarbeider bl.a. om utnyttelse av infrastruktur,
gjennomføring av tverregionale forskningsprosjekter med felles publisering og faglige,
strategiske møter og konferanser. Følgende
formål og kriterier er angitt for et nasjonalt
satsingsområde:

UNIKARD omfatter all hjerte- og karforskning, men hovedvekt er på:
yy Epidemiologisk forskning,
registerforskning
yy Hjertesvikt
yy Hjerte- og karkirurgi
I vår ble to temamøter gjennomført: epidemiologi og registermøte på Værnes 15. mars
og hjertesvikt og hjerte- og karkirurgi-møte
på Gardermoen 28. april. I høst er det planlagt et kvalitetsregistermøte 27. september
på Værnes.
NFR kommer å utlyse midler til
tverregionale prosjekter innenfor de nasjonale satsingsområdene med søknadsfrist
12.10.2011. Mer info om søknaden finner du
på www.unikard.org.

Formål:
yy Styrket forskningskvalitet og -produksjon som kommer helsetjenesten til
gode
yy Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser i forskningsmiljøene
yy Bedre flerregional eller nasjonal koordinering av forskningsmiljøene
yy Økt bidrag til den internasjonale
kunnskapsproduksjonen innen
forskningsområdet
UNIKARD har et eget fagråd med representanter fra samarbeidsorganene, Folkehelseinstituttet NFR og Nasjonalforeningen.
Fagrådets sammensetning er: Ole M.
Sejersted, leder (UiO/Helse Sør-Øst), Rune
Wiseth (NTNU/Helse Midt), Maja-Lisa
Løchen (UiTø/Helse Nord), Eva Gerdts
(UiB/Helse Vest), Lars Gullestad (UiO/
Helse Sør-Øst), Signe Bang (NFR), Grethe
S. Tell (Folkehelseinstituttet), Cecilie Risøe
(Nasjonalforeningen, Hjerte-karrådet), vara:
Truls Myrmæl (UiTø/Helse Nord). Dr.med.
Charlotte Björk Ingul ble ansatt som fors-
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UNIKARD skal på vegne av norsk
hjerte- og karforskning:
Ha ansvar for å utvikle en overordnet
strategi for hjerte- og karforskning i
Norge og for å følge opp at strategien
følges
Legge til rette for samarbeid
Sørge for økt politisk forståelse for
hjerte- og karforskningens betydning
Bidra til at norsk hjerte- karforskning er
blant de ledende i verden
Sørge for en interaksjon mellom basalog klinisk forskning slik at ressursene

yy UNIKARD skal gjøre norsk kardiovaskulær forskning attraktiv for nasjonale og
internasjonale aktører
yy 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
yy 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
yy UNIKARD skal arbeide for å identifisere
forskningsresultater som kan ha kommersielt potensiale
yy UNIKARD skal arbeide for at gode
funksjonelle registre og biobanker tas i
bruk og bygges ut
yy UNIKARD skal arbeide for en bedre
utnyttelse av infrastrukturen innenfor
kardiovaskulær forskning
yy UNIKARD skal bidra til en sterkere konkretisering av bruken av ressurser
yy UNIKARD skal bidra til økt fokus på
alders og kjønnsperspektivet i hjerteog kar forskningen i Norge

blir utnyttet mer i tråd med overordnede forskningsmål
7 Fremme rekruttering av forskere
8 Bidra til å få etablert et nasjonalt karregister, inklusiv gode kvalitetsregistre for
de store hjerte- og karsykdommene
9 Bygge sterke forskningsmiljøer
10 Etablere oversikt over hjerte- og karforskning i Norge – skape møteplassene

UNIKARDs målsetting

yy UNIKARD skal fremme kardiovaskulær forskning på høyt internasjonalt
nivå med internasjonale publikasjoner og siteringsfrekvens som viktige
indikatorer
yy UNIKARD skal fremme konkret prosjektarbeid på tvers av regioner og etablerte forskningsgrupper. Dette gjelder
særlig samarbeid mellom klinikere, epidemiologer og basalforskningsmiljøer
yy UNIKARD skal arbeide for å knytte
norsk hjerte- og karforskning mot internasjonal forskning. Det skal etableres
strategiske, fokuserte satsingsområder
fra grunnforskning til implementering i
praksis
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