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Videokonferanse

Erik Ingebrigtsen

Nr.
01-13

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sakslista ble endret ved at sak 10 ble flyttet før sak 6. Det var ingen saker til "Eventuelt".

02-13

Foreløpig regnskap 2012
Erik presenterte estimert regnskap for 2012. Endelige tall er ikke klare før midten av januar, og
vil bli presentert på neste styremøte. Erik redegjorde for nokså store avvik mellom budsjett og
regnskap på enkelte av MedIms kjerneområder. Diskusjon av disse punktene ble tatt under sak
3-13. Styret tok regnskapet til etterretning uten kommentarer.
Ut over at det er et betydelig underforbruk på visse budsjettposter, er det ingen overskridelser av
betydning i regnskapet.
Budsjett for 2013
Erik ga en kort introduksjon. Ubenyttede midler i prosjektet er ca. 1.865.000. Inntekter fra NFR
i 2013 er 3.000.000. Det legges derfor opp til et budsjett med totalramme 4.900.000.
Olav pekte på budsjettpostene som utgjør MedIms kjerneområde, men som samtidig i 2012
hadde liten aktivitet. Dette gjelder utvikling av PhD kurs, invitasjon av internasjonale gjester,
reisestøtte for stipendiater. Olav presenterte en rekke forslag som kan bidra til å øke aktiviteten,
for at styret kunne diskutere disse og eventuelt vedta slike tiltak. Det ble nevnt å stimulere til
økt reiseaktivitet blant stipendiatene ved innføring av kostgodtgjørelse for stipendiater, økt sats
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for hotellovernatting, tilby reisestøtte til forskerkurs for post doktorer hvis disse tas opp på
ph.d.-kurs, dekke noe av kostnadene ved å gjennomføre kurs, åpne for lengre opphold for
internasjonale gjesteforelesere. Det kan også innføres en ordning med insentiver til
kursansvarlige for hver eksterne stipendiat som deltar på kurs.
Arvid og Tor Ivar tok til orde for at MedIm kan bidra til å lage generiske kurs, som en
mellomting mellom ph.d.-kurs og stipendiatsamling. Dette kan gjerne være tiltak som helt eller
delvis gjennomføres i regi av stipendiater. Stipendiatene kan også foreslå tema.
Det ble enighet om at Erik utformer en liste med slike forslag med konkrete spørsmål, og sender
på sirkulasjon til styret for vedtak.
Atle meldte at reisevirksomheten til stipendiatene hemmes av at det fortsatt er problemer med
godkjenning av kurs, og at enhetene ikke bidrar til å stimulere og å fremme samhandling i ph.d.utdanningen. Vi bør fortsatt arbeide for at dette løper så smidig som mulig, også i forhold til
Mat-Nat og teknologifag.
Knut mente at vi bør prøve å motivere lærestedene til å avholde korte kurs, stipendiatene vil
være interesserte i korte kurs til tross for at disse resulterer i et begrenset antall studiepoeng.
Styret diskuterte inngående spørsmål om honorar. Enighet om at honorar for enkeltforedrag på
ph.d.-kurs er uaktuelt. Holdningen er noe mer delt i spørsmål om det kan tilbys honorar til mer
aktive kursholdere, som har en omfattende del i et kursopplegg. Konklusjonen var at styret ikke
ønsker at MedIm skal aktivt tilby honorar til internasjonale gjesteforelesere. Hvis det skal
betales honorar, vil dette ligge under kostnadene som den doktorgradsgivende institusjonen
forventes å dekke, som del av driftskostnadene ved kurs.
Oppsummering stipendiatsamling 2012
Erik presenterte enkelte hovedtrekk fra evalueringen, som presentert i vedlegget til sak 4-13Det ble en diskusjon knyttet til spørsmål om å tilpasse presentasjonene til et tverrfaglig
sammensatt publikum, med svært ulik bakgrunn. Erik understreket at stipendiatene oppfordres
til å ta hensyn til publikum, men det er ikke alltid gjennomført i praksis. I vurdering av beste
muntlige foredrag teller formidlingsevne sterkt. Det ble påpekt at også flere av de inviterte
foredragsholderne kunne forelest på en mer inkluderende måte. Ved fremtidige
stipendiatsamlinger kan det flerfaglige publikummet poengteres enda klarere til de inviterte
foredragsholdere.
Det ble en diskusjon om parallelle sesjoner. Noen styremedlemmer ønsker dette. Andre mener
dette ikke er heldig, fordi stipendiatene på imaging-feltet har godt av å bli eksponert for arbeid
som ikke er helt i samme felt som sitt eget. Det er også veldig fin trening for stipendiatene å
holde innlegg i plenum, i stedet for en parallell-sesjon som kan være lite besøkt. Det vil bli
vanskelig å ha noen rettferdig kåring av beste muntlige foredrag hvis vi flytter stipendiatene inn
i parallelle sesjoner. Samtidig går det godt an å variere programmet, og vurdere å dele enkelte
deler av programmet i ulike tema. Stipendiatenes presentasjoner bør fortsatt være i plenum.
Det ble fremmet ønske om å endre noe på postersesjonene. Posterne kan gjerne organiseres
tematisk, eller på annen måte settes i system, slik at man kan gå rett til de posterne som er mest
interessante. Med tilfeldig plassering kan heller ikke posterne gjenfinnes på bakgrunn av
abstractheftet. Postersesjonene kan gjerne være enda større del av arrangementet enn det har
vært til nå, på bekostning av andre programposter/foredrag.
Det understrekes at hoveddelen av deltakerne uttrykker stor tilfredshet med den formen som
konferansen hadde i Trondheim. Samtidig har neste arrangør frihet til å tilpasse arrangementet
etter innspill og basert på lokale faglige innspill.
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Stipendiatsamlingen for 2013 arrangeres i Tromsø. Rune og Karen har allerede gjort noen
forberedelser. Det vil bli opprettet en organisasjonskomite, hvor det også vil bli forsøkt
rekruttert en lokal administrativ arrangementskontakt i ca. 10% stilling, finansiert av MedIm.
Det mest aktuelle konferanselokalet i Tromsø er Rica Ishavshotell. Hotellet er i stor grad
fullbooket, og det er bare noen få aktuelle datoer som er ledige til et arrangement av denne
størrelsen i høst.
Det skal, i likhet med arrangementet i Trondheim i høst, brukes et eksternt firma til å håndtere
registrering, hotellbestilling, sosialt arrangement etc.
06-13

07-13

08-13

09-13
10-13

Bridging Grants
Ordningen med Bridging Grants opprettholdes i 2013. Styret ønsker ingen vesentlige endringer
i forhold til tidligere utlysninger. Erik utarbeider et forslag til utlysningstekst, som sirkuleres i
styret innen 20. januar.
Opptak av stipendiater, hvem er berettiget til å nyte godt av tilbud?
Styret diskuterte temaet i lys av høstens Travel and research grants. Det er en god del yngre
forskere, som i praksis arbeider med en doktorgrad, selv om de ennå ikke er formelt tatt opp
som stipendiater. Dette gjelder ikke minst en del LIS-leger MedIm oppfordrer alle som har
muligheten til det om å melde seg opp som stipendiat. Det er imidlertid tilfeller der dette ikke
lar seg ordne, av formelle og praktiske årsaker. Samtidig har noen av disse personene mulighet
til å følge enkeltkurs, og dermed gjøre unna noe av den obligatoriske kursporteføljen før de
melder seg opp. Styret mener at MedIm kan ha en inkluderende og åpen holdning i forhold til å
gi reisestøtte til forskerkurs også for personer som ikke er formelt oppmeldt som stipendiat. Det
bør foreligge en uttalelse fra veileder om at det aktuelle kurset er tenkt inn i kandidatens
fremtidige doktorgradsopplæring.
Konklusjonen er en annen når det gjelder de tilskuddene som har et bestemt antall, og der
tildeling til en søker innebærer at en annen ikke får. Et eksempel er MedIm Travel and Research
Grants. For slike tilskudd gjelder at kun de som er oppmeldt som doktorgradsstipendiat ved en
doktorgradsgivende institusjon er formelt støtteberettiget. Innenfor dette hovedkriteriet, vil
styret spesifisere utlysningen i henhold til målgruppe.
Internasjonalt arbeid
EuroBioimaging. Nordisk samarbeid.
På grunn av tidsnød ble saken bare så vidt berørt. Styret er positiv til internasjonalt samarbeid
gjennom EuroBioimaging og det nordiske samarbeidet som er i emning i forbindelse med
EuroBioimaging.
Videre arbeid med kurs, utvikling og deltakelse
Saken ble ikke diskutert, på grunn av tidsnød.
Nye nasjonale forskerskoler
Erik informerte om de nye nasjonale forskerskolene som ble etablert i høst. På helsefeltet er det
fire nye nasjonale forskerskoler. Dette er: Populasjonsbasert epidemiologi (Tromsø),
Allmennmedisin (Oslo), Hjerteforskning (Oslo) og Nevrovitenskap (Oslo). Erik mener
opprettelsen av flere forskerskoler kan ha en positiv effekt for lærestedenes entusiasme i forhold
til å finne løsninger på spørsmål knyttet til mobilitet og tilrettelegging av kurs. Dette vil også
hjelpe arbeidet til MedIm, som til nå har vært eneste nasjonale forskerskole på helsefeltet.
Det medisinske fakultet ved NTNU er nå vertsfakultet både for MedIm og den nye nasjonale
forskerskolen i nevrovitenskap (NRSN). Det iverksettes i den forbindelse en administrativ
omrokkering, der Erik får en sentral koordinatorrolle for både MedIm og NRSN. Det vil snarlig
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tilsettes ytterligere en koordinator i 100% stilling, slik at begge forskerskolene samlet har 100%
administrativ ressurs.
Det kan antas at både NRSN og forskerskolen i hjerteforskning vil gi tilbud som representerer
en merverdi for deler av MedIms stipendiatmasse. Det kan også oppstå situasjoner der det kan
være nyttig med en viss faglig grenseoppgang mellom forskerskolene, for eksempel for å sikre
at man ikke arrangerer stipendiatsamlinger samtidig etc.
11-13
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