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Referat fra styremøte i MedIm, 3. mai 2012

Til stede:

Fravær:

Om:

Møtetid:

Signatur:

Nr.
10-12

11-12

12-12

Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Lisa J. Kjønigsen, Arvid Lundervold, Knut
Matre, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad, Karen Sørensen, Jenny Hild Husby, Tor Ivar
Hansen, Georg Dimcevski (deltok fra sak 10 til 17), Erik Ingebrigtsen (referent)
Meldt fravær: Atle Bjørnerud, Alexander Olsen (vara T. I. Hansen) Rune Sundset,
Alexandra Vik (vara: J. H. Husby)
Ikke meldt fravær: Hallvard Lauritz Olsvik (ikke vara)
Styremøte
Torsdag 3. mai kl. 10-12

Møtested:

Videokonferanse

Erik Ingebrigtsen

Sak
Godkjenning innkalling/saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent. Alle møtedeltakerne presenterte seg.
Sak til eventuelt: NFRs utlysning av midler til nye nasjonale forskerskoler
Styresammensetning. Nye varamedlemmer.
De nye varamedlemmene Jenny Hild Aasby, UiB, og Tor-Ivar Hansen, NTNU, presenterte seg
og ble ønsket velkommen i styret
Redegjørelse for tildelinger siden sist:
EM-kurs, UiT;
Proof of Concept, EuroBioImaging;
CMBN Genome Dynamics in Neuroscience;
Int. gjesteforelesere til MEDT8008, NTNU;
Nansen Neuroscience Network-møte, Trondheim;
Reisestøtte til stipendiater.
Styret ga sin tilslutning til alle tildelinger som er gjort siden sist møte. Styret ønsker også i
fortsettelsen å få presentert søknader og tildelingsbrev i forbindelse med denne type orientering.

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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Bridging Grants. Innstilling og tildeling
Styret vedtok den fremlagte innstillingen, som var forberedt av styreleder Arvid Lundervold, på
bakgrunn av tre uavhengige evalueringer.
Følgende stipendiater tildeles Bridging Grant:
1. Santosh Lamichane, NTNU
2. Sigurd Storve, NTNU
3. Alexander Lebedev, Stavanger UH/UiB
4. Gunvor Røkke, NTNU
Reserve:
1. Johannes Kvam, NTNU
For å dekke opp for økte lønnskostnader siden ordningen ble etablert, vedtok styret å øke
tilskuddet til hver mottaker til kr. 210.000. Det forutsettes at mottakende institusjon oppfyller
forpliktelsene som er opplyst i søknaden, med hensyn til ansettelsesperiode, arbeidsplass og
annen støtte.
Det var totalt 8 søkere. To ble ikke videresendt til evaluering fordi søkerne ikke oppfylte sentrale
kriterier i utlysningsteksten. Styret valgte ikke å innstille den siste søkeren på reservelista.
Styret diskuterte årsaken til at det er så begrenset antall søkere, spesielt at vi har ingen søkere fra
Oslo og Tromsø. Det ble poengtert at MedIm burde gjort mer for å få ordningen kjent, og at vi må
arbeide for å nå bedre ut med informasjon. Det ble også diskutert at å endre kriteriene ville åpne
muligheten for å søke til en større målgruppe. Det er imidlertid andre argument som taler mot en
slik endring av søknadskriteriene, og styret har ved flere anledninger nedstemt forslag til revisjon.
Styret vil diskutere saken i sin fulle bredde når det ved neste års budsjettdiskusjon skal avgjøres
som ordningen skal videreføres, og i hvilket omfang.
Forslag til nytt forskerkurs, IVS, UiO/OUS
Styret stiller seg positiv til forslaget, og mener at det er en viktig oppgave for MedIm å bidra til
at dette realiseres som et ECTS- poenggivende ph.d.-kurs. Det er positivt at både Det medisinske
fakultet og Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet har uttrykt interesse for planene.
Det fremkom kommentarer og spørsmål orientert mot kursets læringsmål, forventet
læringsutbytte og målgruppe. Det er ønskelig at fagmiljøet spesifiserer og klargjør disse
aspektene nærmere. Styret forventer at dette vil skje i forbindelse med utviklingen av en
emnebeskrivelse som skal legges frem for formell godkjenning av det aktuelle lærested/fakultet.
Spesielt siden dette er et kurs som har et bredt tverrfaglig fokus, og et stort tematisk omfang, er
det viktig at både mål, utbytte og målgruppe formuleres på en måte som klart kommuniserer at
dette primært skal være et poenggivende ph.d.-kurs som skal inngå i organisert
forskerutdanning.
Styret regner med at disse momentene vil bli klargjort i prosess med videreutvikling av
emnebeskrivelsen. Når dette er på plass, og kurset skal realiseres som ph.d.-kurs, er kursholder
velkommen til å søke støtte fra MedIms etablerte støtterordninger knyttet til kursets
gjennomføring – herunder spesielt invitasjon av internasjonal gjesteforeleser og reisetilskudd til
tilreisende stipendiater.
Utvikling av PET-kurs, fremdriftsrapport
Styret fikk en redegjørelse for PET-kursprosjektets utvikling.
Ved årsskiftet inviterte Olav Haraldseth en bredt sammensatt gruppe bestående av ledende
fagfolk på feltet til et diskusjonsmøte. Dette fant sted på Gardermoen tidligere i år.
Møtedeltakerne kom til enighet om å arbeide for utvikling av to kurs: Det første er et bredt
anlagt kurs som tar opp en rekke ulike sentrale problemstillinger knyttet til PET-forskning
(styret fikk presentert et utkast til emnebeskrivelse for et slikt kurs). Tore Bach-Gansmo og Tom
Adamsen koordinerer arbeidet. Det andre kurset er et kurs som er mer fokusert på dyre-PET og
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kanskje også mer "hands-on". Sistnevnte kurs planlegges organisert i Tromsø. Her vil
styremedlem Rune Sundset være lokal koordinator.
Styret mener at dette er et viktig prosjekt for MedIm, og at det vil være meget positivt for
imaging-miljøet at det arrangeres ett eller flere forskerkurs i PET. Det bygger også opp under
tanken om at MedIm skal fremme nasjonalt samarbeid at disse initiativene foregår i en åpen
dialog mellom en rekke fagmiljø.
Styret diskuterte kursets hyppighet, der det i planen legges opp til gjennomføring annethvert år.
Det finnes gode argument for at man i utgangspunktet bør planlegge kurs gjennomført hvert år.
Styret ønsker ikke å komme med noen definitive utsagt på området, men MedIm vil gjerne bidra
med råd og innspill om konsekvenser av å velge den ene eller andre løsningen.
Styret er positiv til å bidra til utvikling av kurset, og til å bidra til gjennomføring med inviterte
gjesteforelsere og tilreisende stipendiater. For MedIm er det en prioritert oppgave å fremme kurs
på dette feltet, og å stimulere de involverte fagmiljøene til samarbeid.
Vurdering av inkludering på emnelista: "NEVR8001 - Brain Metabolism Studied by 13C
Nuclear Magnet Resonance Spectroscopy and Other Methods"
Den offentlig tilgjengelige emnebeskrivelsen ble, i tråd med faglærers ønske, presentert for
styret med ønske om inkludering på lista over tilgjengelige kurs. Styret opplever den vedlagte
informasjonen som noe ordknapp. Den gir ikke tilstrekkelig informasjon for å vurdere om kurset
skal inkluderes på emnelista. Styret er noe i tvil om dette er et kurs som hører inn under vår
virksomhet. Styret ber faglærer om å levere en noe fyldigere beskrivelse av kursets innhold,
læringsmål og læringsutbytte, sammen med argument for at dette hører inn under MedIms
tematiske område.
Stipendiatsamlingen i Trondheim nov. 2012: Opplegg, program, økonomi, abstracts
Erik innledet med utgangspunkt i det foreløpige programmet, som ble sendt ut som vedlegg.
Olav informerte om tanken bak den tematiske orienteringen mot innovasjon. I tillegg til de
faglige sesjonene vil det være en kortere sesjon på innovasjon, en key note speaker og en
innovasjonspris. I tillegg til å romme fire meget gode vitenskapelige sesjoner, har samlingen et
mål om at flere skal se at innovasjon og nyskaping kan være moro å drive med, at det gir rom for
nysgjerrighetsdrevet arbeid, og at også basalforskning kan ha nyskapingspotensiale. Styret er
positiv til planene for program og for gjennomføringen av arrangementet.
Styret vedtok å tildele følgende priser: Beste poster og beste muntlige presentasjon, begge på kr.
10.000. Beste bilde – hvis det blir sendt inn tilstrekkelig materiale til utstilling: kr. 5.000.
Det ble bemerket at kjønnsfordelingen blant de bekreftete innlederne er dårlig.
Sammensetningen er et resultat av forslag og initiativ som er fremkommet i
arrangementskomiteen, der halvparten av deltakerne er kvinner.
20% stillingen i Bergen: MedIm-kontrakten med UiB om finansiering av 20% stilling
utgår ved nyttår.
Det var i 2009 styrets intensjon at alle forskerskolens partnere skulle ha en lokal koordinator.
Dette lot seg vanskelig gjøre å finne den rette person i Oslo, og etter at Tromsø også ble partner i
forskerskolen har det ikke vært aktuelt å arbeide for å realisere denne planen. MedIm hadde god
erfaring med en ad-hoc tildeling for å finansiere administrativ og koordinerende ressurs i Oslo i
forbindelse med fjorårets stipendiatsamling. For senere samarbeidsprosjekt vil dette være en
aktuell ordning. Med begrunnelse i at MedIm er et nasjonalt samarbeidsprosjekt, ønsker ikke
styret at kun en av partnerne utenfor Trondheim skal prioriteres med en egen 20% koordinator.
Styret vedtar i tråd med dette at bevilgningen til 20% koordinatorstilling i Bergen opphører ved
årets utløp.
Styret vil uttrykke anerkjennelse for bidraget Georg Dimcevski har gjort for MedIm i den
perioden han har fungert som lokal koordinator i Bergen, og regner med at han vil fungere i
stillingen ut 2012. Styret håper at Dimcevski også etter denne perioden vil være en viktig
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kontaktperson for forskerskolen, som fagperson og som veileder for stipendiater tilknyttet
MedIm.
MedIm Travel and Research Grants, 16 X 50.000. Vedtaksforslag: Tilskuddene utlyses før
sommeren i tråd med budsjett. Utlysningstekst sirkuleres i styret.
Forslaget ble vedtatt.
Internasjonalt samarbeid. EuroBioimaging/Norden
Olav informerte om NorBioimaging, og om EuroBioimaging. MedIm er direkte involvert i en
internasjonal rådgivingsgruppe for EuroBioimaging sin "Work Package Training". Styret er
positiv til dette arbeidet. Det fremkom ønske om ytterligere informasjon, som kan finnes på
følgende nettsted: http://www.eurobioimaging.eu/
Spesielt om EuroBioimaging sin Work Package 13 – Training:
http://www.eurobioimaging.eu/content-page/wp13-training
Midtveisevaluering av MedIm: kommer i løpet av 2012.
NFR har kunngjort at alle forskerskolene skal midtveisevalueres i år. Finansiering siste fire år
avhenger av en vellykket midtveisevaluering. Styreleder foreslo styremøte med personlig
oppmøte for brainstorming i forbindelse med evaluering, spesielt med hensyn til strategi for
videre virksomhet. Dette ble positivt mottatt, men den endelige beslutning fattes per mail når
Erik har mer informasjon om prosessen for evalueringen.
Eventuelt
Erik orienterte om NFRs nye utlysning av midler til nasjonale forskerskoler, spesielt om NTNUs
forslag til Nasjonal forskerskole i nevrovitenskap. Det er positivt for MedIms arbeid at det
kommer flere forskerskoler. Tanken om at stipendiatene reiser mellom lærestedene for å følge
kurs er ikke like populær hos alle fakultet og fagmiljø. Den nye utlysningen signaliserer at dette
er en praksis som er kommet for å bli.

