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Referat fra styremøte i MedIm – Nasjonal
forskerskole i medisinsk avbildning, 22. november 2011
Til stede:

Fravær:
Om:
Møtetid:
Referent:

Nr.
34-11

35-11

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Lisa J. Kjønigsen, Arvid
Lundervold, Knut Matre, Hallvard Lauritz Olsvik, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad,
Karen Sørensen, Alexandra Vik, Steingrim Svenning (møtte for Flaten),
Øvrige deltakere: Georg Dimcevski, Erik Ingebrigtsen.
Magne Arve Flaten, Alexander Olsen
Styremøte
Tirsdag 22. nov, 2011, kl. 16.30-18.30

Møtested:

Royal Christiania Hotel, Oslo

Erik Ingebrigtsen

Sak
Godkjenning innkalling/saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent. To saker ble meldt inn til "Eventuelt": kurs i
patentering og kommersialisering ved NTNU, og spørsmål om LinkedIn/Facebookgruppe for MedIm.
Foreløpig regnskap 2011
Styret tok det foreløpige regnskapet til orientering. Et ferdig regnskap presenteres på
første styremøte etter nyttår.

Postadresse
Postboks 8905
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
medicalimaging@ntnu.no
http://www.ntnu.no/
medicalimaging

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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Budsjett 2012
Det ble presentert to budsjettforslag, ett som budsjetterer med balanse i forhold til 2012bevilgningen på 3,5 mill + akkumulert underforbruk på 2 mill, og ett forslag som er mer
ekspansivt. Styret vedtok det ekspansive forslaget. Styret forventer at også for 2012 vil
enkelte av de store budsjettpostene ha et underforbruk. Hvis det skulle vise seg at
prosjektet får uventet store utgifter kan det lett justeres i påfølgende år, uten at det går ut
over kjerneaktiviteten.
Budsjettpost

2011

2012

760

760

80

80

Utvikling av PhD kurs

500

500

Internasjonale foredragsholdere

400

400

Stipendiatsamling

400

700

1650

2050

Reisestøtte PhD stip

500

700

Stimulere veilederfunksjon§

200

0

Kurs‐ og arrangementsstøtte

0

300

180

180

70

70

240

200

4980

5940

Lønn koordinator
Styremøter, reiser leder

Bridging funds + MedIm grants*

Formidling, profilering, web
Drift koordinator
Lønn koordinator hos partnere
Totalt

37-11

Vår dato

* Budsjettposten inneholder 5 Bridging grants á kr. 200.000, og i utgangspunktet 20
MedIm Travel and Research Grants á kr. 50.000, fem tilskudd til stipendiater tilknyttet
hver partner. Tildeling av alle fem tilskuddene forutsetter at det er mer enn 8 kvalifiserte
søkere fra den aktuelle partner. Hvis det er færre enn 8 søknader, tildeles maksimalt fire
tilskudd til den aktuelle partner. Det budsjetteres med 50.000 til å evaluere søknader, men
hvis styret vedtar samme prosedyre for søknadsbehandling som i år vil dette være i
overkant av det som er nødvendig.
§ Budsjettposten stimulere veilederfunksjon er satt til kr 0 fordi det ikke har vært aktivitet
på dette området, og fordi vi ikke har umiddelbare planer om egne tiltak for gruppen. Det
vil imidlertid være åpent for at også andre enn ph.d.-stipendiater (vitenskapelig og teknisk
tilsatte) kan delta på forskerkurs med støtte fra MedIm, hvis dette vil styrke deres
veiledningskompetanse.
Fremdrift, kursportefølje
En rapport for fremdriften ble presentert. Styret er fornøyd med fremdriften, spesielt
økningen i antallet stipendiater fra 67 til 112 siste år. Det er positivt at en stor del av de
nye stipendiatene som har registrert seg i løpet av siste år er i en forholdsvis tidlig fase av
sitt doktorgradsløp.
Ph.d.-kursportefølje: Styret ønsker å opprettholde alle kursene som per i dag er på lista
over tilgjengelige kurs. Det er sterkt prioritert at en mer komplett emneportefølje
kommer på plass så snart som mulig. Styret ble enig om en fordeling av særlig ansvar for
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å følge opp enkelte kursforslag: Olav vil følge opp PET-kurs. Karen vil følge opp EMkurs, gjerne i dialog med Catharina/NorMic og aktuelle samarbeidspartnere i Oslo. Erik
vil følge opp kurs i MR/fMRI, spesielt ift UiB og UiO. Det foreligger også et styrevedtak
som oppfordrer Intervensjonssenteret om å gå videre med et kursforslag. Dette vil også
bli fulgt opp av Erik. Samtlige kurs over bør være i realiseringsfase innen ett år.
Olav trakk frem diskusjonen som har vært med NoRaFo ved Jarle Rørvik, om behovet
for å styrke tilbudet av klinisk rettede forskerkurs som kan appellere til medisinere som
gjennomfører forskerutdanning. Styret ga sin tilslutning til å bruke legeforeningskurset
"Forskning om biomedisinske bildeteknikker" som et prøvekasus for å se om slike kurs
kan passe inn i nasjonal forskerskole. Blant kravene som må oppfylles ligger at kurset
skal være gratis for ph.d.-stipendiater og at det skal gi uttelling i form av ECTS
studiepoeng.

38-11

I tilknytning til denne saken kan det anføres at det under sak 41-11 ble åpnet for at
MedIm kan gi individuelle tilskudd til stipendiater som ønsker å følge relevante, ECTSpoenggivende kurs i Sverige, Finland eller Danmark.
MedIm organisering
Olav foreslo en endring i organiseringen, som styret ga sin tilslutning til. Olav mener at
Erik har bidratt til god fremdrift i prosjektet, og har vist stor dyktighet til å følge opp
styrets vedtak og komme med gode initiativ i henhold til faglige føringer og intensjoner.
Det er derfor ønskelig at Erik inntar en mer aktiv rolle i ledelsen av prosjektet. Ansvaret
for MedIms faglige utvikling, og det formelle lederansvar i forhold til styret og NFR
ligger fortsatt hos Olav.
Styret vedtok at Erik kan fatte budsjettmessige beslutninger, som er i tråd med styrets
vedtak og intensjoner, og som ligger innenfor rammen for de enkelte budsjettposter. Erik
kan, som han har gjort i over ett år nå, fremme saker for styret. For å sikre faglig
forankring vil Erik ofte velge å diskutere sakene med Olav før møteinnkalling, men det
vil vanligvis være slik at Olav ikke formidler sitt standpunkt i forkant av
styrebehandlingen. MedIm har gode erfaringer med at denne formen legger tilrette for fri
meningsutveksling i styret, og bidrar til at styrets vedtak har en god forankring hos alle
partnerne.

39-11

Det er i praksis Erik som tar ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett, og å rapportere
om økonomi og fremdrift både til styret og til NFR. Styret ønsker at Erik skal fortsette å
ta aktive initiativ for videre for å bygge ut et nordisk og europeisk nettverk.
I tillegg til epostutveksling, tilstreber Olav og Erik å møtes hver 14. dag. Dette gir
anledning til at Erik fortløpende kan rådføre seg med Olav i spørsmål av faglig eller
prinsipiell karakter. For at titlene bedre skal gjenspeile rollene ift lignende prosjekt i
utlandet, kan Erik anvende tittelen "Project manager" på engelsk, mens Olav er
"Scientific director". På norsk bruker vi samme titler som før (koordinator/leder).
Stipendiatsamling oppsummering
Styret mener at stipendiatsamlingen i all hovedsak er en suksess. Det er et stort antall
aktivt deltakende stipendiater. Både muntlige foredrag og postere resulterte i mange
spennende faglige bidrag. De inviterte innlederne holdt gjennomgående høy kvalitet.
Rektors innledende foredrag og paneldebatten var interessant i seg selv, men hadde også
den positive effekt at en ledere i sentrale beslutningsposisjoner fikk bedre innblikk i vår
virksomhet. Dette kan være av stor betydning for det videre arbeid, både i fagmiljøene og
i forhold til fakultetene som administrerer doktorgradsprogrammene.
Styret er meget fornøyd med samarbeidet med Intervensjonssenteret, og berømmer den
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lokale arrangementskomiteen under ledelse av Anne Catrine T. Martinsen for god innsats.
Som styret tidligere er blitt orientert om på epost ligger arrangementet an til å gå noe
utover budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høyere antall deltakere enn planlagt og
invitasjon av nordiske gjester. Det er ingen uforutsette forhold som ligger til grunn.
Totalkostnad er vanskelig å forutse, pga reisekostnadenes store andel av utgiftene. Styret
imøteser fullstendig regnskap på neste styremøte.
Samtidig som styret uttrykte stor tilfredshet med det nylig avsluttede arrangementet, var
det en rekke innspill til endringer som kan vurderes til neste stipendiatsamling. Ingen
beslutninger ble tatt på dette punkt, men dette vil bli diskutert i full bredde ved neste
styremøte. Blant forslagene var:
Mulighet for å dele deltakerne i ulike grupper/sesjoner etter faglig interesse i
avgrensede deler av programmet. Det kom også motforestillinger mot dette forslaget.
Stipendiatene bør ha noe større plass i arrangementet, både i form av muntlige
innlegg og posterpresentasjoner. Det kan også settes av enda mer tid til interaksjon
mellom stipendiatene.
Større bredde på inviterte foredragsholdere i forhold til MedIm sine
satsningsområder. Ved denne samlingen savnet styret spesielt avansert
mikroskopi/molekylær avbildning.
Programmet bør starte noe senere begge dager, for å tillate tilreisende deltakere.
Det bør stå institusjonstilknytning på navnelappene
Vi bør se på hvilke sentrale fagmiljø som ikke er representert på samlingen, og
invitere lederne fra disse som innledere. Dermed vil de også inkludere stipendiatene.
40-11

41-11

42-11

Tid og sted for neste stipendiatsamling
Hvis rekkefølgen for stipendiatsamling mellom partnere skal følges, er det Tromsøs tur
neste gang. Styremedlemmene fra Tromsø mener imidlertid at det vil være en fordel om
virksomheten til MedIm i Tromsø kan konsolideres ytterligere ett år før
stipendiatsamlingen legges dit. Neste års stipendiatsamling blir derfor i Trondheim.
Antydet tidsrom er oktober/november 2012. Styret vedtok at det bør brukes et eksternt
eventbyrå på samme måte som ble gjort i Oslo. For øvrig ba styret om at en plan for
arrangementets organisering og tidspunkt blir lagt frem til diskusjon på neste styremøte.
Internasjonalt samarbeid, innspill fra samlingen og videre strategi
Styret er meget positiv til arbeidet som har blitt gjort i den siste tiden for å fremme
forskerskolens internasjonale nettverk. Spesielt er det mange i fagmiljøene som har lagt
merke til det positive samarbeidet med Euro- Bioimaging. Erik informerte om
mulighetene for deltakelse fra MedIm i Euro-Bioimaging sin ekspertkomite for work
package "Training". Styret mener en slik deltakelse vil være meget positiv.
Styret er også positiv til mulighetene for nordisk samarbeid, og ber om at dette initiativet
videreføres. Styret mener det er en god strategi å vektlegge relasjoner til noen utvalgte
steder og nettverk først, og Linkøping, Turku og Århus kan være gode utgangspunkt.
Styret åpner for å gi støtte til stipendiater som tar PhD kurs andre steder i Norden, på
samme måte som vi gjør i Norge. MedIm skal bidra til å gjøre informasjon om slike
forskerkurs tilgjengelig for stipendiater i Norge.
Søknad om støtte fra MedViz
Styret innvilget søknad om støtte MedViz-dagen som arrangeres i Bergen i januar 2012.
Støtten begrenser seg til 3x6000 NOK til internasjonale forelesere, og inntil 4
reisetilskudd for stipendiater innen Norge. Stipendiatene kan motta støtte til inntil én
hotellovernatting og inntil 2000 NOK i reisetilskudd. Hvis fire eksterne stipendiater
deltar blir samlet støtte til arrangementet på maksimalt kr. 30.000.
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MedIm grafisk profil
På brosjyrer, rollup og andre trykksaker i forbindelse med stipendiatsamlingen har det
blitt tatt i bruk et nytt kjennemerke med teksten "MedIm – Norwegian Research School
in Medical Imaging. Styret godkjenner fortsatt bruk av dette som et kjennetegn for
forskerskolen. I offisielle brev er det fortsatt NTNU-logo med forskerskolens navn som
skal brukes.
Møteplan 2012
Pga tidsnød ble saken ikke ferdigbehandlet. Styret vedtok at en plan for møter skal legges
frem på neste styremøte. For at arbeidet skal komme raskt i gang flere av sakene som er
diskutert tidligere i møtet, foreslås at første møte blir allerede i månedsskiftet
januar/februar 2012.
Eventuelt
Styret vurderte NTNU-kurset 'BI3012 Patenting and commercialization in Biotech
Medtech.' Kurset kan være av interesse for stipendiater i vår målgruppe, selv om dette
ikke er tenkt å inngå i vår emneliste. Kurset kan annonseres på MedIm-sidene, og
eksterne deltakere som er registrer i MedIm som stipendiater innen medisinsk avbildning
i Norge, kan søke oss om støtte til reise og opphold.
Styremedlem Lisa sa seg villig til å opprette og drifte en Facebook-gruppe og/eller en
LinkedIn-gruppe for forskerskolen. Styret ga sin støtte til dette tiltaket.

