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Referat fra styremøte i MedIm, 25.01.2012
Til stede:

Andre
delt.:

Om:
Møtetid:
Referent:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Arvid Lundervold, Knut
Matre, Hallvard Lauritz Olsvik, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad, Karen Sørensen, Rune
Sundset, Alexandra Vik
Fraværende: Alexander Olsen, Lisa J. Kjønigsen
Georg Dimcevski
Erik Ingebrigtsen
Styremøte
Onsdag 25. januar kl. 12-14

Møtested:

Telefonkonferanse, da
videokonferanseutstyr sviktet

Erik Ingebrigtsen
Møtet var innkalt som videokonferanse, men grunnet problemer i
teknologihovedstaden ble møtet avholdt som telefonkonferanse.

Nr.
01-12

02-12
03-12

Sak
Godkjenning innkalling/saksliste
Sakene i innkallingen var feilnummerert. Dette er rettet i referatet.
Til ‘Eventuelt’: spørsmål om vara for stipendiatene.
For øvrig ble innkalling og saksliste godkjent.
Godkjenning av regnskap 2011
Regnskap for 2011 ble godkjent.
Fremdrift, kursportefølje
(PET-samarbeid; planer fra Intervensjonssenteret; kurs fMRI; samarbeid
spesialistutd.; endringer ift plan – spesielt UL-kursene ved NTNU)
Olav informerte om at arbeidet nå er i gang for å utvikle planer for samarbeid om
forskerkurs innen PET. Åtte deltakere har til nå bekreftet at de vil delta på
diskusjonsmøte i saken i Oslo den 9. februar. Deltakere representerer alle MedImpartnere. Styret vil bli holdt oppdatert på videre fremgang.
Erik informerte om at Intervensjonssenteret (OUS og UiO), som tidligere har
presentert kursforslag for styret, vil legge frem et nytt forslag i år. Deres plan er å
igangsette kurs fra 2013.
Erik informerte om fMRI-kurset til professor Karsten Specht i Bergen. Kurset har
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meget god søkning, og mange eksterne deltakere (ca. halvparten).
Olav redegjorde for forslaget om å bruke Jarle Rørviks spesialistutdanningskurs som
«test-case», for å se om det går an å gjøre slike kurs tilgjengelige også som nasjonale
PhD kurs. Styret ønsker mer informasjon om kurset, og dette vil Erik sende ut etter å
ha vært i kontakt med Rørvik for å innhente sist oppdaterte versjon.
Som tilbyder av en liste av nasjonalt tilgjengelige kurs, er det uheldig for MedIm at
kurs på vår liste avlyses eller utsettes pga organisatoriske problem eller begrenset
antall søkere lokalt. Vi har opplevd flere slike tilfeller i den siste tiden. Styret ber Erik
gå gjennom kriteriene for å avlyse kurs fra de ulike fakultetene. Erik vil legge frem et
forslag til krav som MedIm kan stille til kursholdere som skal ha kurset sitt på vår liste
over nasjonalt tilgjengelige kurs.
Erik kunne også informere om at antallet registrerte stipendiater er 15% høyere enn
ved stipendiatsamlingen i november. Nå er det 130 registrerte stipendiater i MedIm.
Planer for EM-kurs i Tromsø
Karen presenterte planer for EM-CLEM kurs i Tromsø. Hun poengterte at det utsendte
vedlegget er en skisse, som danner grunnlag for det videre arbeidet.
Styret er positiv til at det fremmes et forslag om kurs på dette temaet. Det ble
kommentert at kurset har en god nasjonal forankring, og at det er positivt at det
planlegges å invitere internasjonale gjesteforelesere. Styret mener kurset er faglig
relevant for MedIm. Styret åpner for at kursarrangør kan søke støtte fra MedIm i tråd
med etablert praksis. Erik vil kontakte miljøet i Tromsø for å diskutere videre
samarbeid.
Forslaget reiste en del generelle problemstillinger knyttet til samspill mellom teori og
praksis i forskerkurs, spørsmål om fordeling av interne og eksterne deltakere hvis det
er stor interesse for et kurs (jf fMRI-kurset nevnt i sak 3-12).
En spesifikk kommentar til kursforslaget gikk på formulering om målgruppe, Karen vil
se på dette. Styret ønsker prinsipielt at kurs i så stor grad som mulig skal være formelt
åpne for alle stipendiater på feltet som ønsker et slikt kurs. Dette skal selvsagt ikke
senke de faglige kravene. Det er den enkelte deltakers ansvar om de ikke besitter
anbefalte forkunnskaper.
Stipendiatsamlingen i Trondheim nov.-12
Styret diskuterte den fremlagte skisse for stipendatsamlingen. Olav poengterte at
arrangementet vil ha samme brede målgruppe som tidligere. Styret støttet forslaget om
at samlingen denne gang skal gis en tematisk vinkling mot innovasjon, oppfinnelser og
industrisamarbeid. Dette vil komme til uttrykk i én tematisk sesjon og en invitert
foredragsholder. På samme måte som MedIm har samarbeidet med MedViz i Bergen
og IVS i Oslo, er det nå MI Lab, NTNU, som er medarrangør. For øvrig vil
arrangementet fokusere på gode faglige bidrag fra stipendiater og inviterte gjester, som
tidligere.
Styret ønsker at stipendiatenes innlegg skal følge formatet for internasjonale
konferanser, 10 minutter. Dermed er det plass til 20 muntlige presentasjoner fra
stipendiater fordelt på fire sesjoner. Styret ønsker med dette å sikre stipendiatene noe
større plass i programmet enn de hadde i Bergen og Oslo. Samtidig er det ønskelig og
attraktivt med gode internasjonale og nasjonale gjesteforelesere.
Styret poengterte at foredrag og innlegg fra industrien måtte være faglige fordrag, dette
er ikke en markedsføringsarena. Det ble foreslått å avslutte sesjonen om innovasjon
med en paneldebatt der ulike perspektiv på innovasjon kommer frem.
Styret vedtok at de fire øvrige sesjonene denne gang skal ha følgende overskrifter
«Hjerne», «Hjerte», «Kreft» og «Optiske teknikker». Det vil i de ulike sesjonene være
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rom for presentasjoner fra ulike modaliteter og metoder.
Styret vurderte to alternative datoer. Valget falt på 28-29. november, da dette
muliggjør deltakelse fra UL-miljøet i Bergen. Arrangementet vil finne sted på Rica
Nidelven, og det legges opp til kveldsarrangement på rockemuseet Rockheim.
Nå som hovedlinjene i planen er vedtatt, vil det bli opprettet en arrangementskomite,
hvor Olav er faglig leder og Erik har det praktiske hovedansvaret.
Utlysning Bridging Grants.
Det utsendte forslaget ble vedtatt. Styret ønsker å videreføre evalueringsordning fra i
fjor, fortrinnsvis med samme komitemedlemmer. Disse leverer separate innstillinger,
som sys sammen til en samlet innstilling av Olav før dette presenteres for styret.
Internasjonalt samarbeid
Olav og Erik deltar på Euro-Bioimaging stakeholder’s meeting i Heidelberg i uke 5.
Der vil også det første møtet bli avholdt i Euro-Bioimaging International Committee
for training. Styret er positiv til denne aktiviteten.
Møteplan 2012
Styret ba om at det sendes ut doodle for styremøte i uke 18 (ikke 17, som det sto i
forslaget) og uke 34. Neste styremøte med personlig oppmøte blir under
stipendiatsamlingen.
Fra NTNUs side har vi planer om å stille på neste møte med utstyr som virker.
Eventuelt
En stipendiat har uttrykt interesse for å bli varamedlem i Bergen. Oslo og Trondheim
bør også finne varamedlemmer for stipendiatene Lisa og Alexander.

