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Referat fra styremøte MedIm, 19. sept. 2012
Til stede:

Fravær:

Om:

Møtetid:

Signatur:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Lisa J. Kjønigsen, Arvid
Lundervold, Knut Matre, Hallvard Lauritz Olsvik, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad,
Karen Sørensen, Rune Sundset, Jenny Hild Husby
Tor Ivar Hansen (syk)
Styremøte
Tirsdag 19 september, 08.30-12.30

Møtested:

IEMR, OUS Ullevål, Bygg 7, 4. etg.

Erik Ingebrigtsen

Nr.
23-12

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen som hadde saker til "Eventuelt"
Olav innledet om målet med møtet, som en kombinasjon av styremøte og strategisamling.
For strategidiskusjonen var det sentrale å diskutere momenter knyttet til den kommende
midtveisevaluering av MedIm. De viktigste punktene er å gjøre opp en status, skissere opp noen
planer for videre arbeid, og diskutere hvordan tiltak som vi igangsetter kan fortsette etter at
finansieringen tar slutt

24-12

Styrets sammensetning:
Det er ønskelig at det utnevnes en vara for stipendiat-styremedlemmet fra Oslo.
Det er enighet om at stipendiatene trer ut av styret etter disputas, men at dette ikke behøver å skje
"på dagen". Også i slike tilfeller vil det være heldig at det er en vara for stipendat-styremedlemmet
som eventuelt kan rykke opp til ordinært styremedlem.

25-12

Nye styremedlemmer kan gjerne rekrutteres fra fagmiljø og forskningsgrupper som ikke har vært
så involvert i MedIm til nå.
Travel and Research Grants –
Orientering om fordeling av søkere. Vedtak av fordeling av tilskudd, evalueringsordning og
kunngjøring. Erik redegjorde for søknadene, det er 24 søknader med 6 fra Oslo, 9 fra Bergen, 9 fra
NTNU. De 24 tilskuddene ble gitt følgende fordeling, basert på søkertallene: NTNU 6, UiB 6, UiO
4 [PGA FRAFALL AV SØKNADER FRA NTNU BLE DETTE ENDRET TIL NTNU 5, UIB 6,
UiO: 5]
Bergen leser søknader fra Trondheim, Oslo leser søknader fra Bergen, Trondheim leser søknader
fra Oslo.
Rune S. leser for Svanhild S.

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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Evalueringen skal være streng i forhold til kravene, og antallet tilskudd til de ulike byene er
maksimumsantall. Hvis det ikke er tilstrekkelig kvalifiserte søkere, skal antallet tilskudd reduseres.
Det var ingen søkere fra Tromsø, og styret mener også at antallet søkere fra de øvrige byene er
lavere enn man kunne forvente. Det ble fremmet en rekke forslag til forklaring på søkertallene.
Flere mente at ordningen er for dårlig kjent, og at koordinator i større grad bør reise rundt og
snakke med forskningsgruppeledere om MedIm. Styremedlemmene vil hjelpe koordinator til å
komme i kontakt med ledere i de ulike byene.
Det var enighet om at manglende informasjon vanskelig kan være hele forklaringen på at det ikke
er en eneste søknad fra Tromsø. Koordinator har ved to anledninger møtt ganske store grupper fra
målgruppa i Tromsø, på møter arrangert av Karen og Rune. Andre forklaringer som ble foreslått er
at beløpet er for lite, at behovet hos stipendiatene for driftsmidler ikke er like stort over alt, at det
er uklart hvilke fagområder som faller inn under MedIm, og at en del veiledere fortsatt er skeptisk
til at stipendiatene deltar på faglige arenaer utenfor sitt eget miljø.

26-12

Det forventes at kandidatene som tildeles tilskuddet deltar på stipendiatsamlingen.
Forskningsopphold i USA er eksempel på grunn som gir unntak for dette kravet.
Stipendiatsamling
Erik redegjorde for planer og forberedelsesarbeidet så langt. Program og planer ble presentert via
nettsidene.
Olav redegjorde for tanken bak møtets fokus på innovasjon: budskapet er å motivere til å drive
med innovativ virksomhet ved vå vise at det kan være moro og gi muligheter for skapende kreativ
virksomhet også i industrien. Det blir en kort sesjon med presentasjoner fra ulike innledere på dag
1 og en key note om innovasjon andre dag. I tillegg blir det et avslutningsforedrag fra en
representant fra Trondheim TTO.
Det blir to poster sessions, med ca. halvparten av posterne som presenteres på hver sesjon. Det
kom frem en rekke forslag om andre formidlingsteknikker, som speed poster presentations og
speed updates. Dette kan vurderes gjennomført ved neste stipendiatsamling.
Styret mener at vi skal være meget fornøyd hvis vi mottar 70 abstract.
Styret vedtok at fordelingen av deltakere på muntlig og poster presentasjon skal foretas av
arrangementskomiteen.
Styret ønsker at det arrangeres fotoutstilling med pris på kr 5000. Beste foto velges gjennom
avstemming av alle deltakere.
Komiteen som vurderer beste poster er: Atle, Hallvard, Rune
Komite for vurdering av beste muntlige innlegg: Catharina, Karen, Jenny. Hvis Jennys abstract
blir valgt ut til muntlig presentasjon tar Lisa Jennys plass i denne komiteen.

27-12

Budsjett: Erik antydet et totalbudsjett på 5-600.000 ved 90 deltakende stipendiater, men
understreker at det er mange usikre momenter. Dette er, for eksempel, reisekostnader for
deltakerne, antallet deltakere som skal dekkes av MedIm, reisekostnader for gjesteforelesere. Det
er stram økonomikontroll på enhetskostnader ved hotell og kveldsarrangement, men totalen
avhenger selvsagt av antall deltakere. Styret uttrykker tillit til at budsjettstyringen skjer på en god
måte.
Tildeling siden sist styremøte
Det har ikke vært noen tildelinger ut over reisestøtte til et fåtall stipendiater siden sist møte.
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Budsjett:
I følge dagsorden skulle det gis en kort redegjørelse for budsjettsituasjonen. Dette ble utsatt til
strategidiskusjonen. Hovedbudskapet er at anslaget viser et forbruk omtrent likt med tilskuddet fra
NFR – 3.500.000. Som nevnt under sak 26-12 er det en viss usikkerhet om kostnadene til
stipendiatsamlingen.
Kursforslag: Opprettelse av nytt kurs i preklinisk dyre-PET i Tromsø.
Rune Sundset redegjorde for kursforslaget.
Det ble diskutert forhold rundt kursets godkjenning som ph.d.-kurs og uttelling i form av ECTSpoeng. Det er Helsevitenskapelig fakultet som må foreta denne vurderingen. Status som ph.d.-kurs
og ECTS-uttelling er forutsetninger for MedIm's videre støtte.
Styret diskuterte planene for bruk av firma i planleggingsarbeidet, og ga sin tilslutning til dette.
Det ble slått fast at den fagansvarlige må foreta vurderingen av at det aktuelle firmaet fyller de
faglige kravene. Det er fortsatt fagansvarlig og doktorgradsgivende institusjon om har
kvalitetsansvaret. Internasjonale gjesteforelsere som skal inviteres med støtte fra MedIm skal ha en
akademisk tyngde, og bør tilknytning til et akademisk miljø. Styret mener at kursholdere som har
en ren kommersiell tilknytning kan stå i fare for å dabbe av faglig. MedIm vil i dette tilfellet følge
vanlig praksis, og ikke dekke kostnader til honorar til kursholdere og gjesteforelsere.
Styret åpner for at MedIm kan innvilge støtte på kr 50.000 til fagmiljøet i Tromsø for å fortsette
forberedelsesarbeidet.
Når kurset skal realiseres ønsker styret å ta kurset inn på lista over nasjonalt tilgjengelige kurs, noe
om igjen åpner for støtte til tilreisende stipendiater, gjesteforelsere etc.

30-12

Kort om høstens kurstilbud og Kurs under utvikling
Imaging-kurs ved IVS: Intervensjonssenteret ved OUS/UiO har en kursplan som nærmer seg
ferdigstilling. Dette vil i følge Atle bli et 5 ECTS studiepoeng ph.d.-kurs, forankret både ved MatNat fakultetet og DMF ved UiO. Styret imøteser både ytterligere informasjon om kurset, og en
henvendelse om samarbeid i realiseringen.
EM/CLEM kurs ved UiT: Skisse til kurset ble presentert. Styret er positiv til at utlysningen er
inkluderende i forhold til fagbakgrunn og institusjonstilknytning. Videre er styret positive både til
at internasjonale gjesteforelsere skal delta over lang tid på kurset, dette kan være et forsøk på å se
om dette er en heldig ordning. Det blir også understreket at samarbeidet med fagmiljøene i Oslo er
en styrke, i forhold til planene om å rekruttere deltakere også fra disse fagmiljøene.
Det ble stilt spørsmål både om planen for morfometrikurs i Oslo og klinisk PET-kurs i samarbeid
mellom Oslo og Bergen. Styret ber om at disse kursforslagene også følges opp.

31-12

Eventuelt
STRATEGIDISKUSJON – NOEN HOVEDPUNKTER:
En rekke punkt som var planlagt til strategidiskusjonen hadde allerede blitt diskutert i
styremøtet for øvrig. Dette gjelder, for eksempel, et ønske om økt reisevirksomhet fra
koordinator for å besøke og rekruttere nye faggrupper til samarbeidet. Dette gjelder
kanskje spesielt for Oslo.
Erik ga en kort presentasjon over nøkkeltall i forhold til registrerte stipendiater, deres
tilhørighet og faglige spredning. Styret er i all hovedsak fornøyd med rekruttering og
fordeling. Ett viktig unntak er at vi har svært få stipendiater i vår database fra Tromsømiljøene. Det ble kort diskutert hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen.
Både i Tromsø og andre steder er det veiledere som er skeptiske eller negative til at
stipendiatene deltar i denne type nettverk. Arbeidet med å nå frem til veiledere er sentralt.
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Svanhild redegjorde for arbeidet med samordning av PhD-utdanningen mellom de
medisinske fakultetene, og understreket MedIms viktige rolle – både som pådriver for
prosessen og for å ha identifisert konkrete flaskehalser for samarbeid. Styret ønsker at
MedIm fortsatt skal engasjere seg i denne prosessen, og i tillegg arbeide for lignende
avtaler på andre felt: Dette gjelder både forholdet mellom de MatematiskNaturvitenskapelige-Teknologiske fakultetene, og forholdet mellom disse fakultetene og
de medisinske fakulteter. Under fjorårets stipendiatsamling uttrykte flere dekaner sterk
støtte til en slik forenkling av tverrfaglig utveksling, men det gjenstår fortsatt mye før
dette er like enkelt i praksis.
Styret mener at når de kursene som vi har under planlegging realiseres, er det ikke lenger
utvikling av nye kurs som bør stå høyest på dagsorden. Da blir det viktigere å sikre
kvaliteten til kursene, sørge for at kursene går som planlagt, og bidra til å øke
deltakerantallet for eksterne deltakere.
Styret mener at satsingen på opplæringsdelen og ph.d.-kurs har vært riktig og viktig, til
tross for at deltakelsen av eksterne stipendiater så langt har vært begrenset. Det gjenstår
fortsatt mye før deltakelse på eksterne kurs er et like selvsagt valg som å ta kurs ved
hjemmeinstitusjonen. Styremedlemmene mener informasjon er viktig, men peker også på
veileders rolle, behov for forutsigbarhet, enkelte stipendiaters vanskeligheter med å
kombinere hjem-situasjon med langvarige kursopphold og andre momenter. MedIm kan,
gjennom å arbeide mot de kursgivende fakultetene, arbeide for å bedre
informasjonstilgang og forutsigbarhet.
Styret er entusiastisk i forhold til forsøk på formidling gjennom eLæring, og oppfordrer til
at slike prosjekter blir utviklet med støtte fra MedIm.
Styret mener arbeidet vi har gjort med internasjonalt samarbeid, både gjennom EuroBioImaging og det nordiske samarbeidet om ph.d.-utdanning på imaging-feltet, er av stor
betydning, og bør videreføres.

