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Til stede:

Øvrige
deltakere:

Møtetid:

Signatur:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Magne Arve Flaten, Olav Haraldseth, Hanne
Haslene-Hox, Lisa Kjønigsen, Arvid Lundervold (styreleder), Knut Matre (ankom møtet
ca. kl. 10.00), Alexander Olsen, Hallvard Olsvik, Svanhild Schønberg, Ivar Sjaastad,
Karen Sørensen
Emmet Mc Cormack
Erik Ingebrigtsen (referent)
Torsdag 19. august kl. 09-12

Møtested:

Videokonferanse

Erik Ingebrigtsen

Sak 31-10

Sak 32-10

Postadresse
7489 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Styreleder Arvid Lundervold ledet møtet. Innkalling og saksliste ble
godkjent. Alle styremedlemmene presenterte seg selv. De nye
styremedlemmene ble ønsket velkommen. Dette var første styremøte med
fulltallig oppmøte av styremedlemmer fra alle konsortiumpartnere.
Høstens kurstilbud.
Erik Ingebrigtsen redegjorde for tilgjengelige kurs.
Styret etterspurte informasjon om antall og fordeling av registrerte
stipendiater. Dette vil bli distribuert til styremedlemmene.
Flere styrerepresentanter understreket betydningen av at vi arbeider aktivt
med å nå ut med informasjon. Styremedlemmene vil oppfordre
stipendiater å registrere seg, og be kolleger i sitt faglige nettverk om å
gjøre det samme. Lisa Kjønigsen påpekte at obligatoriske
introduksjonskurs bør brukes for å informere om virksomheten. Erik – og
i Bergen Emmet Mc Cormack – stiller meget gjerne på faglige møter og
informasjonsmøter for å redegjøre for virksomheten. Styremedlemmene
vil være på utkikk etter gode anledninger for slike fremstøt.
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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Nasjonal stipendiatsamling i Bergen, januar 2011
Emmet redegjorde for planene om et 2-dagers, integrert arrangement
sammen med den årlige MedViz-konferansen. En egen prosjektkomite
med representanter fra ulike fagmiljø i Bergen samarbeider om
arrangementsforberedelsene, med deltakelse og jevnlig kontakt med
forskerskolens daglige ledelse i Trondheim.
Hotel Grand Terminus er reservert. Det legges opp til sesjoner som
kombinerer key-note speakers, yngre inspirerende forskere, og ph.d.stipendiater. Det foreligger planer for felles web-løsning for registrering,
men "våre" deltakere vil måtte fylle ut egne skjema. Ph.d.-deltakere vil
bli bedt om å levere abstract, som vurderes av en egen komite, og
fordeler bidragene på innlegg/poster. De beste presentasjonene vil bli
premiert med reisestipend.
Invitasjoner til internasjonale gjesteforelesere er allerede sendt.
Budsjettet som ble vedtatt i april ser ut til å være tilstrekkelig.
Stipendiatmedlemmene i styret understreket viktigheten av å nå frem
tidlig med informasjon. Det vil bli sendt ut et forhåndsvarsel snarlig, og
alle styremedlemmer vil oppfordre til deltakelse fra sitt miljø.
Fordeling og anvendelse av forskerskolens korttidsstipend. Styret bes
vurdere om tilsvarende ordning skal gjentas i 2011.
Erik redegjorde for fordeling og anvendelse. I forhold til referatet fra sist
styremøte, er det viktigste punktet at den unge forskeren som i
utgangspunktet var innstilt på første plass valgte å si fra seg
korttidsstipendet, da hun ikke fikk permisjon fra turnustjenesten sin.
Dette stipendet ble overført til Endre Grøvik ved Intervensjonssenteret,
OUS.
Styret ønsker å videreføre ordningen, og ber om at det utarbeides et
forslag til ny utlysning som legges frem på neste styrmøte.
Det kom flere innspill fra styremedlemmer om ordningen. Ivar Sjaastad
kommenterte at korttidsstipend kan være nyttig også for medisinere som
avsluttet studiene for noen få år siden. Magne Arve Flaten mente at
korttidsstipendene er en god ordning, som bidrar til å gjøre gode
kandidater mer konkurransedyktige ift å søke stipend. Catharina de
Lange Davies og flere andre kommenterte betydningen av
korttidsstipendene i markedsføringen av forskerskolen.
Status for koordinatorstillinger i 20%
Arvid og Emmet redegjorde kort for situasjonen i Bergen. Styret er
fornøyd med Emmets arbeid, og det arbeides videre med å finne en
løsning i forhold til tilsetting.
I møte representanter fra Intervensjonssenteret, ved OUS Rikshospitalet
den 17. august d.a. fikk Erik signal om at dette kan være en mulig
samarbeidspartner ift 20% stilling i Oslo. Styret ønsker at Erik skal
fortsette denne dialogen med Intervensjonssenteret.
Olav Haraldseth poengterte at det vil være mulig for UiTs
styrerepresentanter å fremme forslag om en lignende ordning i Tromsø.
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Magne slo fast at en slik mulighet kan vurderes senere, når behovet er
mer klarlagt.
Orientering om forskerskolens nettsider. Omlegging, ny webadresse,
forbedret søkbarhet.
Erik orienterte om arbeidet med nettsidene og deres søkbarhet. Han ba
om at styremedlemmene kan undersøke om de har mulighet til å lenke
opp forskerskolen fra sine respektive nettsider. Det forbedrer vår ranking
på web-søk. Styret er positive til den nye adressen
www.medicalimaging.no
NTNU tar så snart som mulig over eierskapet til denne adressen.
Orientering om pågående arbeid med nye kurstilbud. Rapport fra
møter med ulike fagmiljø.
Erik redegjorde for møter med miljøet ved UiT/UNN; International
Graduate School of Integrated Neuroscience ved UiB;
Intervensjonssenteret ved OUS/UiO; og kommende møter med Mat/Natfakultetet ved UiB/Dag Rune Olsens tidligere gruppe ved
Radiumhospitalet.
Styret vurderte innkommet kursforslag fra Karsten Specht, og stiller seg
meget positive til at dette videreutvikles og realiseres som kurs. Det vil
utgjøre en viktig del av vår satsning inn mot MR/fMRI.
Orientering om Nasjonal arbeidsgruppe for samordning av ph.d.utdanningen i medisin.
Erik redegjorde for de foreslåtte tiltak. Olav presenterte viktigheten av
denne saken for forskerskolens videre arbeid. Forskerskolen bedriver et
slags nybrottsarbeid. Dekanenes vedtak innebærer et ønske om at den
type samarbeid om ph.d.-kurs som vi arbeider for skal videreføres også
innen andre tematiske områder.
Styret er meget positive til resultatet av dekanenes initiativ. Et lignende
tiltak innen andre fag (Mat/Nat og NT-fakultetet ved NTNU) vil være
meget nyttig.
Forslag: Planlegging av stipendiatsamling sent vår/tidlig høst 2011
igangsettes.
Styret ber om at en plan for stipendiatsamling høsten 2011 i Oslo
fremmes til neste styremøte.
Tidspunkt for neste møte.
Det avholdes en kort videokonferanse fra 09.00 til ca. 10.00 onsdag 24.
november. Neste styremøte med personlig oppmøte blir i forbindelse med
stipendiatsamlingen/MedViz-konferansen i Bergen. Fortrinnsvis på
ettermiddagen mandag 18. januar.
Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

