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Referat fra styremøte i Nasjonal
forskerskole i medisinsk avbildning, 21. sept. 2011.
Til stede:

Fravær:

Om:

Møtetid:

Referent:

Atle Bjørnerud, Lisa J. Kjønigsen, Arvid Lundervold, Knut Matre, Hallvard Lauritz
Olsvik, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad, Erik Ingebrigtsen
Olav Haraldseth, Catharina de Lange Davies Magne Arve Flaten, Alexander Olsen, Karen
Sørensen, Alexandra Vik, Georg Dimcevski
Styremøte
Onsdag 21.sept. 2011, kl. 09-12

Møtested:

Videokonferanse

Erik Ingebrigtsen

Sak 25-11

Sak 26-11

Postadresse
7489 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent med kommentarer: Erik beklaget sen utsendelse av innkalling
og saksliste, skyldes sykdom. Det ble påpekt at Alexandra Vik ikke står i
listen over innkalte. Hun har imidlertid fått innkallingen. Dette vil bli
rettet opp.
Tildeling 16x50.000 MedIm Travel and Research Grant
MedIm Travel and Research Grants tildeles i tråd med innstillingen.
Søkerne vil bli informert om beslutningen. Kravet fra utlysningen om
deltakelse på stipendiatsamlingen gjelder også for de 14 som er navngitt
under, så fremt de ikke har gyldig grunn til å ikke delta (sykdom eller
andre tungtveiende velferdsgrunner). Tilskuddet til Nergård er betinget
av at hun a) får doktorgradsfinansiering, og b) tas opp på ph.d.-program.
Vilkårene må være møtt innen stipendiatsamlingen.
En søker fra Bergen og en søker fra Oslo ble i utgangspunktet innstilt fra
de respektive vurderingskomiteer, men ettersom de to aktuelle personene
ikke er påmeldt stipendiatsamlingen, nedprioriteres de på lista, og vil
ikke motta støtte
Liste over mottakere, forutsatt deltakelse på stipendiatsamlingen:
Erling T. Westlye, UiB
Are Losnegård, UiB
Geir Olav Dahle, UiB
Sveinung Fjær, UiB
Pall Jens Erikson, NTNU
Siv Eggen, NTNU
Martin Denstedt, NTNU
Erik Andreas Torkildsen, NTNU
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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Emil Espe, UiO
Ingerid Skjei Knudtsen, UiO
Jasna Ribic, UiO
Karina Hougen, Uio
Sven Weum, UiT
Solveig Nergård, UiT*

Sak 27-11

Styret vil gjøre stas på mottakerne med en uformell seremoni under
stipendiatsamlingen, for eksempel på festmiddagen.
Emnelista
To stipendiater fra Mat-Nat fakultetet i Oslo har ikke fått fakultetets
godkjenning av kurs BMED360, som er på vår liste, inn i sin
opplæringsdel. Styret mener det er sterkt beklagelig at kurs som er
godkjent av UiB, og av Fysisk institutt ved UiO, ikke godkjennes av MNfakultetet ved UiO. Det ble besluttet at faglærer Arvid L. og veileder Atle
B. skal gripe fatt i den aktuelle saken og forsøke å finne en løsning.
Forskerskolen som sådan skal ikke involvere seg direkte i den aktuelle
saken, men forsøke å få til en prinsipiell avklaring mht gjensidig
godkjenning av forskerkurs innen matematisk-naturvitenskapelige fag, på
samme måte som er gjort med de medisinske fakultet. Dekanenes
deltakelse på stipendiatsamlingen kan skape en aktuell arena for å bringe
dette på bane.
Kurset Light and Force based molecular imaging ved NTNU går for
første gang i høst.
Det er fortsatt få stipendiater som benytter seg av tilbudet om reisestøtte.
Styret godkjente at etablerte forskere og veiledere i enkelte tilfeller kan få
støtte fra oss til å delta på kurs, under budsjettposten "Styrke
veilederfunksjonen".
Erik understreket betydningen av at vi tidlig kan sende ut informasjon om
kurs, spesielt datoer for samlinger. Dette er viktig for å tiltrekke eksterne
deltakere. Det er viktig at kursholdere som vil ha eksterne deltakere tar
høyde for dette i planleggingen.

Sak 28-11

Styret vurderte innsendt kursforslag/emnebeskrivelse fra Karsten Specht,
UiB. Styret støtter at vi fortsetter arbeidet med å utvikle dette til et
fullverdig forskerkurs, og at kurset inkluderes i vår emneportefølje. Styret
understreker betydningen av at kurset, som vil ha 15 plasser, skal være
åpent for eksterne deltakere. For øvrig gir styret fullmakt til å
iverksettelse av våre ulike støtteordninger i forbindelse med dette kurset,
f. eks. internasjonal gjesteforeleser og reisestøtte til stipendiater.
Stipendiatsamlingen i Oslo
- Erik orienterte om stipendiatsamlingen. Samarbeidet med
Intervensjonssenteret går veldig bra. Vi har mottatt i underkant av 60
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abstract. Det er nå litt under 90 påmeldte. Vi forventer at dette tallet
vil stige til ca. 100.
- Atle Bjørnerud, Ivar Sjaastad og Lisa J. Kjønigsen skal vurdere de
innsendte abstract for fordeling mellom poster og muntlig
presentasjon.
- Erik hadde planlagt å legge frem oppdatert budsjett, men fikk ikke tid
til å sette opp dette før møtet pga sykdom. En oppdatert oversikt over
forventede kostnader vil bli sirkulert på epost. Samlingen vil
representere en stor kostnad, men vi har god budsjettdekning.
- Styret vedtok at vi skal dekke reisekostnader for alle tilreisende
innledere. Alle innledere får selvsagt dagpakke dekket av oss, og kan
delta på kveldsarrangementet/festmiddag.
Initiativ til nordisk samarbeid.
Styret vedtok at forskerskolen skal ta initiativ til nordisk samarbeid om
forskerutdanning på feltet. Styret ønsker at koordinator skal invitere en
faglig leder fra hhv Sverige, Finland og Danmark, og samtidig invitere
dem til å ta med tre stipendiater hver. Stipendiatene bør fortrinnsvis stille
med poster. I utformingen av invitasjonene skal det tas utgangspunkt i de
nasjonale nettverkene/nodene som er utviklet i forbindelse med Eurobioimaging. Hvis forslaget mottas positivt, og resulterer i besøk til
samlingen, vil vi legge opp til at styret og de nordiske gjestene har felles
lunsj på samlingens dag 2. Invitasjon sendes ut snarest. Arvid L. vil
levere forslag til Erik ift kontaktperson fra Danmark/Århus.
Styret mener at det er veldig positivt at forskerskolens virksomhet sees i
sammenheng med ESFRI-prosjektet Euro-bioimaging, og dette
prosjektets "Training" komponent. Styret mener at dette tiltaket kan bidra
til å nå forskerskolens mål om å bidra til internasjonalisering av
forskerutdanningen på feltet.

Sak 30-11

Orientering om fremdrift
Erik orienterte kort om de registrerte stipendiater Vi har nå 109 registrerte
stipendiater, mot 67 ved årsskiftet 2010/11. Halvparten av stipendiatene
begynte etter 2010, 67% begynte etter 2009. Det er ca. 1/3 kvinner.
Det har på styremedlem Karen Sørensens initiativ blitt avholdt et
vellykket møte i Tromsø, med Eriks deltakelse. Vi hadde et konstruktivt
møte med fakultetsledelsen, og med fagmiljøene (ca. 25 deltakere).
Stemningen rundt deltakelse i forskerskolen i Tromsø er god.

Sak 31-11

Orientering om fremdrift i Bergen gikk ut, da Georg D. ikke var tilstede.
Endring av sats for overnatting
Styret vedtok at sats for støtte til stipendiaters overnatting i forbindelse
med forskerkurs ble økt fra NOK 700 til 950 per natt.
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Videre møteplan 2011
Tidspunkt for neste møte er under stipendatsamlingen. I utgangspunktet
legger vi opp til møte 13.00-15.00 mandag 21. november. Knut melder at
han da vil ankomme litt sent. Hvis vi har få saker kan vi forsøke å
gjennomføre møtet fra 13.45-15.00 slik at styret ikke blir så mye borte fra
arrangementet.
Eventuelt
Lisa har fått en henvendelse fra en stipendiat i Tromsø ang kurs i
nanoteknologi. Vi avventer en henvendelse fra fagmiljøet før dette kurset
eventuelt inngår i vårt program. Det finnes også en nasjonal forskerskole
i nanoteknologi, som bør kunne inkludere dette tilbudet, hvis det skulle
være aktuelt.

