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Referat fra styremøte
Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 18. januar 2011.
Til stede:

Øvrige
deltakere:

Møtetid:

Signatur:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Hanne Haslene-Hox, Lisa
Kjønigsen, Arvid Lundervold, Knut Matre, Alexander Olsen, Svanhild Schønberg, Ivar
Sjaastad, Karen Sørensen
Fraværende styremedlemmer: Magne Arve Flaten, Hallvard Lauritz Olsvik. Hallvards
vara, Steingrim Svenning, kunne heller ikke møte.
Erik Ingebrigtsen (referent)
Tirsdag 18. januar, kl 09.00-12.00

Møtested:

Grand Terminus Hotell, Bergen

Erik Ingebrigtsen

Sak 01-11

Sak 02-11

Postadresse
7489 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Saksliste og innkalling ble godkjent. Hanne Haslene-Hox meldte inn sak
til posten eventuelt, angående utskifting av stipendiatstyremedlem i
Bergen.
Strategi
Styret diskuterte forskerskolens strategi for det kommende året. I
referatet om dette punktet tas med en del moment som ble diskutert mens
styret formelt var gått over til å diskutere sak 3-11.
Erik refererte fra den vedlagte oversikt over stipendiatene som har
registrert seg i vår database. Det er 67 registrerte stipendiater.
Fordelingen av stipendiater mellom NTNU, UiB og UiO er ganske jevn,
men vi har nesten ikke noen registrerte stipendiater fra Tromsø.
Distribusjonen mellom type fakultet, viser en overvekt av stipendiater fra
fakultetene som tilbyr medisinutdanning, men det er ikke mer enn ca.
30% som har bakgrunn fra medisinstudier. Det er ca. 1/3 av de registrerte
som er kvinner.
Det er et mål å nå frem til nye stipendiater. Det bør vektlegges å
informere på de obligatoriske informasjonsmøtene/kursene for
stipendiater. Styret ber om at det produseres en profesjonell brosjyre, som
kan brukes i markedsføringen. Stipendiatstyremedlemmene mente at
nasjonal stipendiatsamling vil være viktig for å tiltrekke oss nye
stipendiater.
Olav refererte fra møtet som han selv, Arvid og Erik deltok på i Oslo 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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november, der NFR hadde invitert alle de nasjonale forskerskolene til
dialog. Møtet bekreftet at vi har satset på mange av de samme tiltakene
som de andre forskerskolene, og at vi har møtt en rekke av de samme
utfordringene. For Olav var møtet i Oslo en bekreftelse på at den
retningen som vår forskerskole har staket ut er riktig.
Styret diskuterte et innspill om at forskerskolen selv kan organisere kurs
og seminar som ikke gir studiepoeng, slik flere av de andre
forskerskolene har valgt å gjøre. For eksempel kan dette gjelde kurs i
vitenskapelig publisering, abstractskriving etc. Styret ønsker ikke en slik
satsning. Hanne foreslo at slike tiltak kan gjennomføres i sammenheng
med nasjonal stipendiatsamling, og dette fikk styrets tilslutning.
Det var utstrakt enighet om at den pågående stipendiatsamlingen blir
meget vellykket. Arrangørene, og spesielt Emmet Mc Cormack, fikk
positiv omtale av styret. Styret ønsker at vi snarest mulig kommer i gang
med forberedelsene til stipendatsamling i Oslo til høsten. Styret åpner for
at det i forbindelse med arrangementet i Oslo engasjeres en
prosjektmedarbeider, som skal ivareta de praktiske utfordringene med
møtet. Dette kan for eksempel være en stipendiat. Atle følger opp saken, i
samarbeid med Erik.
Styret er meget positiv til det høye faglige nivået som er lagt på årets
stipendiatsamling. Det kan hevdes at lavere krav kan gjøre det lettere å
melde seg på for nye stipendiater, men det er likevel ønskelig at de
nasjonale stipendiatsamlinger holder et høyt nivå, både på internasjonale
gjesteforelesere, postere, og muntlige presentasjoner.
Karen rapporterte om arbeidet som er gjort for å spre informasjon om
forskerskolen i Tromsø. Det vil våren 2011 bli gjennomført en prosess i
Tromsø knyttet til forskningsinfrastruktur i medisinsk avbildning. Blant
momentene som skal diskuteres er en plan for kompetanseutvikling og
rekruttering. Dette arbeidet vil samle et bredt spekter av fagmiljøene ved
UiT og Universitetssykehuset i Nord-Norge og kan forventes å bidra til å
fremme kjennskapen og entusiasmen om forskerskolen i Tromsø. Styret
ønsker at dette arbeidet skal ha prioritet i den nærmeste tiden. Blant annet
vil styremedlemmene i Tromsø invitere Erik til å komme for å møte
fagmiljøene som er representert i den nevnte arbeidsgruppa. Samtidig vil
Erik arrangere et informasjonsmøte med stipendiatene i målgruppa. Olav
foreslo at alle forskerskolens styremedlemmer som har faglige
kontaktpersoner i Tromsø kontakter disse (med cc: til forskerskolens
koordinator) slik at vi også på den måten kan oppnå at kunnskapen om
forskerskolen blir mer utbredt.
Styret diskuterte hvorfor tilbudet om reisestøtte til stipendiater for å delta
på forskerkurs er lite brukt. Det er en rekke forklaringer, men
konklusjonen er at styret ønsker at vi fortsatt skal satse videre på å
utvikle gode forskerkurs, gjerne ”pakker” av gjensidig utfyllende og
relevante kurs som motiverer stipendiater til å delta.
Regnskap 2011
Erik redegjorde for regnskap. For 2010 er det til nå regnskapsført utgifter
på litt over 2,3 millioner. Stipendiatsamlingen kommer i tillegg.
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I 2011 er situasjonen at vi vil få en overføring på 3.500.000 fra NFR, i
tillegg til ca. 1.500.000 som overføres fra 2009 og 2010.
Erik setter opp budsjett i etterkant av styremøtet, når det er klart hvilke
aktiviteter som styret ønsker å iverksette.
Sak 04-11

Sak 05-11

Sak 06-11

Forslag til ny ordning for støtte til omorganisering av kurs.
Basert på en modell som de andre forskerskolene har tatt i bruk, fattet
styret vedtak om endring i vår støtteordning for omorganisering eller
etablering av kurs. Vi vil nå beregne slik støtte ut fra den tiden som
legges ned i dette arbeidet. Ukesatsen beregnes ut fra NFRs
rundsumbevilgning for postdoktorstipend. Det vil ikke lenger stilles krav
om at vårt bidrag skal gå til lønnsmidler for en individuell person. Målet
er at dette skal bli en mindre byråkratisk løsning, som også kan gi nye
incentiver for miljøer som ikke har en spesifikk postdoktor som kan gjøre
dette arbeidet. Med dagens sats på ca. 850.000 vil godtgjørelse per
beregnet arbeidsuke være 17.000 kr.
Forskerskolen vil ønske at resultatet av dette arbeidet skal være en
fullverdig emnebeskrivelse, kursplan, pensum og kursmateriell – som
skal legges frem for den enheten som godkjenner og arrangerer kurset
(som oftest et fakultet). Støtten til omorganisering og etablering av kurs
vil altså ikke være betinget av at kurset faktisk blir gjennomført. Samtidig
er det viktig å understreke til mottakere at hvis kurset realiseres vil det
utløse nye muligheter for støtte fra forskerskolen (f. eks. internasjonale
gjesteforelesere, reisestøtte til stipendiater etc.
Forslag til utlysning av 16x50.000 driftstilskudd
Styret diskuterte det vedlagte forslaget til utlysning av driftstilskudd.
Styret hadde en rekke kommentarer til utkastet, som vil bli innarbeidet i
et nytt forslag som legges frem for neste styremøte.
Det vil kunne komme veldig mange søknader. Det er ønskelig å snevre
inn. En mulighet er å understreke betydningen av at søkernes prosjekter
må tilhøre kjerneområdene av forskerskolens satsning.
Det lyses ut 16 slike tilskudd, med lik fordeling mellom partnere forutsatt
at det kommer kvalifiserte søkere. Det var en viss diskusjon om Tromsø
skulle få færre tilskudd, ettersom det er så få stipendater som hittil har
vært interessert i forskerskolens virksomhet, men det var enighet om at
dette nettopp kan tjene til å skape blest og interesse for vårt tilbud i
Tromsø. Derfor vil det bli stilt et likt antall til rådighet for alle partnere.
Det kom frem en del betenkeligheter med ordningen, blant annet fra
Alexander. Det er viktig at dette ikke blir en måte for instituttene å
”spare” driftstilskudd, ved at vi går inn og dekker behov som ellers skal
dekkes av arbeidsgiver.
Styret ønsker at utlysningen skal legges frem for endelig godkjenning på
neste styremøte.
Begrensning på kursplasser for eksterne stipendiater ved DMF, UiO
Samtlige emnebeskrivelser for forskerkurs ved Det medisinske fakultet,
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UiO, inneholder en formulering om at stipendiater fra dette fakultetet skal
prioriteres foran andre søkere ved opptak. DMF-UiO er alene i landet om
å ha en slik formulering. Forskerskolens styre mener at det ikke er
akseptabelt at egne stipendier prioriteres på denne måten for de kursene
hvor forskerskolen både bidrar til omorganisering eller forbedring
gjennom støtte til internasjonale foredragsholdere etc. Svanhild
Schönberg følger opp denne saken, både i kraft av styremedlem i
forskerskolen og prodekan ved DMF-NTNU.
Endelig godkjenning av utlysning – korttidsstipend.
Styret hadde en rekke kommentarer til utkastet som ble fremlagt. Dette
gikk blant annet på å skjerpe krav til søknadens konsise formulering. Erik
vil innarbeide kommentarer, sørge for engelsk oversettelse og snarest
mulig distribuere utlysningen i våre faglige nettverk.
Det ble oppgitt at fire av fem mottakere i fjor nå har begynt som
stipendiat, eller er på vei inn i stipendiatstilling. Dette gir en suksessrate
på 80%, som er veldig gledelig og som bør brukes i vår markedsføring.
Styret hadde forslag til medlemmer i en ekstern evalueringskomite, og
styremedlemmene fra de respektive byene vil spørre de aktuelle
personene om de kan ta på seg oppgaven.
Nye forskerkurs
Styret ble enige om at det bør satset på å utvikle forskerkurs innen PET.
Et forslag fra et miljø i Oslo som ble presentert for styret ble ikke
realitetsbehandlet, ettersom dette vil være en av gruppene som vil bli
invitert til videre drøfting om dette arbeidet. Olav vil sette sammen en
liste over personer som skal inviteres, og ta initiativ til et snarlig møte.
Styret er positiv til forskerskolen fortsatt arbeider for å fremme kurs
relatert til fMRI. For våren 2011 gjelder dette spesielt et kurs i
Neuroimaging ved Karsten Specht, UiB, og Freesurfer ved Fjell og
Walhovd, UiO.
Forskerskolen har blitt muntlig forespurt om muligheten for å presentere
brukerkurs som gis av MIC Bergen via vår nettside. Styret godkjenner at
kursene annonseres. Det foreligger ikke noe spørsmål om støtte fra
forskerskolen til disse kursene, men styret vil likevel ved neste styremøte
foreta en prinsipiell diskusjon om muligheten for å åpne for støtte også til
deltakelse ved slike brukerkurs.
Kvalifikasjonsrammeverket og forskerskolen
Svanhild redegjorde kort for planene som foreligger for implementering
av kvalifikasjonsrammeverket i ph.d.-utdanningen. Styret fattet et
prinsipielt vedtak om at forskerskolen gjennom sin virksomhet skal bidra
til å følge opp kvalifikasjonsrammeverkets mål for ph.d.-utdanningen.
Koordinatorstilling i Bergen
Det pågår et arbeid for å finne løsning i Bergen. Forskerskolens styre
foreslår tilsettelse av koordinator i Bergen i 20% stilling ut 2011 med
mulighet for forlengelse i ett år, men overlater til UiB å utarbeide
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detaljene i avtalen i tråd med eksisterende dokument i saken (utlysning
etc).
Angående stilling i Oslo, se vedtak i sak 2-11 om mulighet for
engasjement av prosjektmedarbeider.
Nytt kortnavn for forskerkolen.
Styret ønsker at forskerskolen skal få et kortnavn som kan brukes i
hverdagen. Både det engelske og det norske navnet er langt og tungt. Det
ble ikke lagt noen strategi for hvordan et slikt navn skal utarbeides, men
styret ber om at forslag legges frem på neste styremøte.
Tentativ møteplan for 2011:
Videomøte tidlig på våren, fortrinnsvis i løpet av uka etter påske. Mulig
videomøte på sensommeren, hvis nødvendig. Styremøte med personlig
oppmøte i forbindelse med stipendiatsamlingen i oktober.
Eventuelt
Hanne skal ha barn i vår, og kommer samtidig til å flytte fra Bergen til
Trondheim. Det må derfor finnes en erstatter for henne i Bergen. Styret
diskuterte i den anledning at det vil være ønskelig om stipendiatene har
varamedlemmer. Dette kan gjerne være noen som er kommet kort i ph.d.utdanningen slik at dette kan være en egnet kandidat til å ta over når
styremedlemmet disputerer, eller av andre grunner velger å tre ut av
styret. Det er universitetene, som konsortiepartnere, som formelt utnevner
styremedlemmene. Det anbefales likevel at de nåværende
styremedlemmene gjør en aktiv jobb for å finne interesserte og
entusiastiske medlemmer til styret. Hanne er et eksempel på dette.
Spesielt i forbindelse med stipendiatsamlingen har hun i samarbeid med
Emmet og de øvrige komitemedlemmene for arrangementet gjort en
fremragende innsats for forskerskolen.

