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Møteinnkalling og saksliste til styremøte
Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 24. november 2010.
Innkalling:
Til:

Kopi til:

Om:

Møtetid:

Signatur:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Magne Arve Flaten, Olav Haraldseth, Hanne
Haslene-Hox, Lisa Kjøningsen, Arvid Lundervold, Knut Matre, Alexander Olsen,
Hallvard Lauritz Olsvik, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad, Karen Sørensen
Meldt fravær: Magne Arve Flaten, Alexander Olsen, Ivar Sjaastad (stiller kanskje).
Emmet Mc Cormack
Steingrim Svenning, vara, UiT.
Styremøte
Onsdag 24. november 2010, kl. 09-10

Møtested:

Videokonferanse –
NTNU: MTFS, 2 etg. nord.
UiT: uavklart. Melding følger.
UiO: Intervensjonssenteret,
Rikshospitalet – detaljer følger
UiB: uavklart. Melding følger

Erik Ingebrigtsen

Saksliste:
Sak 42-10
Sak 43-10

Postadresse
7489 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Nasjonal stipendiatsamling i Bergen, 17-18. januar 2011. Kort
redegjørelse for status og fremdrift.
Sak til vurdering: Vi har fått en forespørsel om deltakelse fra en
stipendiat som er bosatt og tilsatt i utlandet. Han deltok på
stipendiatsamlingen i Trondheim i fjor, da han var tilsatt i Ivan Violas
gruppe ved UiB. Nå ønsker han å delta også i Bergen. Saken bør få en
prinsipiell avgjørelse.
Forslag:
Stipendiater fra utlandet gis anledning til å delta på nasjonal
stipendiatsamling etter følgende kriterier: a) Stipendiaten samarbeider
aktivt med norsk stipendiat som deltar på konferansen; b) den
utenlandske stipendiaten kan legge frem en anbefaling fra fagmiljø i
Org.nr. 974 767 880
E-post:
Erik.ingebrigtsen@ntnu.no
www.medicalimaging.no

Besøksadresse
Medisinsk teknisk
forskningssenter, Olav Kyrres
gt 9

Telefon
+47 73 59 88 59

Saksbehandler
Erik Ingebrigtsen

Telefaks
+47 73 59 88 65

Tlf: +47 73 59 01 36
Mob: +47 450 66 151

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Norge som hun/han samarbeider med; c) maksimale reiseutgifter vi
dekker er NOK 4000 t/r. Samtlige kriterier må være oppfylt. Hvis styret
ønsker å åpne for internasjonal deltakelse, bør det også vurderes om det
skal settes et tak på antall.
Korttidsstipend 2011. Vurdering av forslag til utlysning og ny
evalueringsordning. Se vedlegg 1.
Styret bes om å vurdere følgende forslag:
Forskerskolen lyser i 2011 ut 16 reise- og driftstilskudd á kr. 50.000 til
spesielt utvalgte stipendiater innen feltet medisinsk avbildning –
”Privileged PhD Partner”. Midlene kan stipendiaten disponere relativt
fritt i samråd med veileder, men det må forutsettes at tilskuddet kommer i
tillegg til eksisterende prosjektmidler, og at det ikke kan
anvendes/omgjøres til lønnsmidler. Tilskuddet gjelder for ett år, men hvis
ordningen etableres bør det være hensikten å gjenta tiltaket over flere år.
Tilskuddet kan gjerne tildeles stipendiater som arbeider i miljø som
allerede har et samarbeid med forskerskolen. Tilskuddene bør fordeles
forholdsvis likt mellom de fire partnerne.
Mål: Etablere en støtteordning som vil være av stor betydning for den
enkelte. Mottakerne blir en ”privileged PhD partner” for forskerskolen,
men våre øvrige støtteordninger vil fortsatt være åpen for alle. Ordningen
vil motivere fagmiljø til å delta aktivt i vårt forskerutdanningsnettverk.
Styret bes vurdere om forslaget er av prinsipiell interesse, og om
forskerskolens daglige ledelse skal utarbeide et gjennomarbeidet forslag
med utlysningstekst, evalueringskriterier etc. til neste møte.
Søknad om støtte til ”Imaging physiology”-symposium i Bergen 12-14
august 2011 – se vedlegg 2. Forslag til vedtak: støtte på kr. 30.000
innvilges.
Forslag til nytt kurs ved Psykologisk institutt, NTNU: Human
Psychophysiology: High-Density EEG Analysis. Styret bes vurdere om
emnet skal inkluderes i vår emneportefølje. Se vedlegg 3.
Forslag til nytt forskerkurs ved Intervensjonssenteret, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet. Styret bes vurdere forslaget med
tanke på fremtidig inkludering i vår emneportefølje. Se vedlegg 4.
Søknad om støtte i forbindelse med ”Healthy Brain”, fra CMBN, UiO.
Søkeren ber om reisestøtte til to foredragsholdere, åpning for reisestøtte
og dekning av konferanseavgift for stipendiater som deltar aktivt. CMBN
vil søke om godkjenning av arrangementet som studiepoenggivende
forskerkurs. Se vedlegg 5.
Kortfattet redegjørelse for forskerskolens økonomi og budsjett
Saker som styret ønsker å fremme til neste styremøte
Eventuelt

