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Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Arvid Lundervold, Knut
Matre, Ivar Sjaastad
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Stig Slørdahl, leder av satsingsområdet Medisinsk teknologi, NTNU

Om:

Styremøte

Møtetid:

Onsdag 3.desember 2008 kl.10.00-15.00

Signatur:

Karin Tømmerås

Sak 01-08
Sak 02-08

Sak 03-08

Møtested:

MTM1, 3.etg. MTFS, DMF,
NTNU, Olav Kyrresg.9, Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
Velkommen og informasjon ved forskerskolens leder, Olav Haraldseth
OH ønsket velkommen og fortalte om forskerskolesøknaden og søknadsprosessen.
Han la vekt på at han ønsker åpne diskusjoner og samarbeid omkring Forskerskolen,
og at godt nasjonalt samarbeid er en forutsetning for at Forskerskolen blir vellykket.
OH gjorde rede for at dette er et ”foreløpig styre” siden kontrakten med NFR ennå
ikke er signert. I følge forslaget til konsortieavtale skal styret utnevnes av
institusjonene, men dette ordnes etter at kontrakten er signert. Styret bør også
inneholde en representant fra UiT og to ph.d.-stipendiater representanter, samt
ytterligere en representant fra NTNU ettersom OH som leder ifølge forslaget til
konsortieavtale ikke også kan være styremedlem.
Prosjektbeskrivelsen
Gjennomgang av faglig innhold i Forskerskolen.
Hovedmål: God forskning.
Forskerskolen er et virkemiddel for å oppnå bedre forskning og forskerutdanning. Det
er ønskelig at forskerskolen skal bidra til økt tverrfaglighet og økt rekruttering av
dyktige studenter, spesielt kvinner, til fagområdet medisinsk avbildning.
Forskerskolen skal kun registrere og ikke ta opp ph.d.-stipendiater. Stipendiatene taes
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opp på ph.d.-programmer på sine respektive institusjoner som tidligere.
Forskerskolen skal bidra til økt nasjonalt samarbeid omkring ph.d.-emner og
derigjennom bidra til økt kvalitet og relevans på opplæringsdelen. Det skal foreløpig
ikke arrangeres egne ph.d.-kurs i regi av forskerskolen.
Det planlegges å arrangere årlige stipendiat- og veiledersamlinger.

Sak 04-08
Sak 05-08

Sak 06-08

Det ble ikke gjort endringer i prosjektbeskrivelsen ved møtet. Derimot ble det bestemt
å endre Forskerskolens navn fra ”Forskerskolen i medisinsk bildedannelse” til
”Forskerskolen i medisinsk avbildning.” OH/KT informerer NFR om at navnet endres.
Organisering og ledelse av Forskerskolen
Se oversikt over Forskerskolens foreløpige styre.
Konsortieavtale
OH har laget et forslag til konsortieavtale. Dette er forelagt NFR og de hadde ingen
innvendinger. OH la fram forslaget og det var ingen vesentlige innvendinger mot
denne blant de tilstedeværende. Det ble påpekt noen mindre uklarheter i teksten, og
ytret behov for å få inn formuleringer knyttet til prosjektresultater i form av
studiemateriell og lignende. OH vil gjennomføre disse endringer og sender det nye
forslaget til styremedlemmene, som tar ansvaret for å oppnå raskest mulig signering
av konsortieavtalen på rektornivå ved NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i
Bergen. Se vedlagt revidert konsortieavtale.
Økonomi
Konsortieavtalen må signeres før kontrakt med NFR inngås og midler tildeles.
Det ble bestemt at det i alle fall i oppstartsfasen av Forskerskolen skal tilsettes en
lokal koordinator, f. eks. en post doktor, i 20% stilling ved UiO og UiB. Det er også i
oppstarten særlige behov for webstøtte til oppbygging av Forskerskolens nettsider.
Se vedlagt forslag til revidert budsjett.
Dette budsjettet er ment å gjelde for 2009, men det var enighet om at det i
oppstartåret er usikkerhet om aktivitetsnivået og kostnadsbehovet. Budsjettet bør
derfor gjennomgås og revideres på hvert styremøte.

Sak 07-08

OH gjorde rede for at den i budsjettet beskrevne egeninnsats fra NTNU, i form av en
post dok og to ph.d. stipendiat-stillinger, var tiltenkt forskningsaktiviteter ved NTNU,
og at disse blir lyst ut lokalt fra NTNU, noe det ikke var noen innvendinger imot.
PhD-emner
Oversikt over kurstilbud
Forskerskolen har som mål å kunne bidra til forbedret opplæringsdel for den enkelte
ph.d.-stipendiat ved å bidra til økt kvalitet på ph.d.-emner, blant annet ved å
finansiere utgifter til gode nasjonale og internasjonale foredragsholdere, samt å
finansiere kursdeltagelse ved andre studieplasser. Det er ønskelig å legge tilrette for et
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økt nasjonalt samarbeid omkring ph.d.-emner, både når det gjelder det totale
kurstilbudet, undervisningsressurser og tilrettelegging for økt nasjonal deltagelse. Det
vil i første omgang lages en felles oversikt over relevante nasjonale og enkelte
internasjonale master- og ph.d.-emner innen medisinsk avbildning, noe som vil gi økt
synlighet omkring relevante emner, og dermed gi økt mulighet og sannsynlighet for at
stipendiater tar relevante emner, noe som igjen vil kunne høye kvaliteten på
forskningen.
Det er ønskelig at oversikter over relevante master og ph.d.-emner, evt. med tilgang
til kursmateriell, skal framgå av forskerskolens nettsider. Det ble også diskutert å på
sikt evt. arrangere nettbaserte kurs.

Sak 08-08

Styremedlemmene sørger for at det lages en oversikt over relevante master- og ph.d.emner innen medisinsk avbildning ved respektive institusjon. Oversikten sendes til:
karin.tommeras@ntnu.no
Stipendiat- og veiledersamling 2009
Komité, Tid og sted, Tema: Presentasjon av egne forskningsprosjekter, Mingling
Det er ønskelig å arrangere årlige stipendiatsamlinger. Det var mindre gehør for
veiledersamlinger.

Sak 09-08

Sak 10-08

Den første stipendiatsamlingen planlegges arrangert tidlig høst 2009. Tema:
Presentasjon av egne forskningsprosjekter. Styremedlemmene bes starte arbeid med å
finne gode nasjonale og/eller internasjonale foredragsholdere som kan holde innlegg
innen et tema av felles interesse.
Møteplan 2009
Tirsdag 3.februar kl 10.00-15.00
Mandag 4.mai kl 10.00-15.00
Onsdag 10.juni kl 10.00-15.00
Eventuelt
Årsbrosjyre:
Det ble ytret ønske om at det utarbeides årlige brosjyrer for Forskerskolen.
Suksesskriterier/måleindikatorer:
NFR har ikke varslet noen evalueringer underveis, men det ble diskutert om ikke
forskerskolen selv skulle gjennomføre en midtveisevaluering om ca 4 år. Det var
enighet om at ledelsen for forskerskolen skulle begynne arbeid med å etablere
relevante måleindikatorer og suksesskriterier.
Følgende ble nevnt:
Antall registrerte ph.d.-kandidater, rekruttering/utviklingen i antall registrerte ph.d.kandidater, gjennomføringsgrad, gjennomføringstid, kvalitet/nivå på publikasjoner,
nasjonalt og internasjonalt samarbeid, tverrfaglig veiledning/antall veiledere pr ph.d.kandidat, kurstilbud, antall kurs og kursdeltagelse, samt kursevalueringer.

