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Tematisk satsningsområde
Medisinsk teknologi

Dato

Referanse

11.05.2009

xx/9865

Referat fra møte i ”foreløpig styre” for Forskerskolen i medisinsk
avbildning
Tilstede:

Atle Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Arvid Lundervold, Knut
Matre, Ivar Sjaastad

Forfall:

Kopi til:

Stig Slørdahl, leder av satsingsområdet Medisinsk teknologi, NTNU

Om:

Styremøte

Møtetid:

Mandag 4.mai 2009 kl.09.30-15.00

Signatur:

Karin Tømmerås

Sak 09-09
Sak 10-09
Sak 11-09

Møtested:

MTM1, 3.etg. MTFS, DMF,
NTNU, Olav Kyrresg.9, Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
Omvisning: MR senteret, MI Lab, ultralydlab
Orienteringssaker ved Olav Haraldseth: konsortieavtale, stillingstilsetninger
Stillingstilsetninger:
Erik Ingebrigtsen starter som rådgiver/koordinator for Forskerskolen den 29.06.2009.
UiO og UiB fortsetter søket etter og vurderingen av aktuelle kandidater til 20% lokal
koordinatorfunksjon.
Konsortieavtalen:
Konsortieavtalen er signert og det er nå klart for å inngå kontrakt med NFR.

Sak 12-09
Sak 13-09

Postadresse
Medisinsk teknisk
forskningssenter
7489 Trondheim

Workshop:
Det ble orientert om workshopen om trender og behov innen medisinsk teknologi og
helsevesenet som planlegges arrangert i samarbeid med satsingsområdet medisinsk
teknologi ved NTNU høsten 2009.
Målsettinger med Forskerskolen: Status quo, indikatorer, målemetoder
Se vedlagt revidert forslag med oversikt over indikatorer.
Handlingsplan
Se vedlagt revidert forslag til handlingsplan.
Org.nr. 974 767 880
E-post:
karin.tommeras@ntnu.no
http://www.ntnu.no/dmf

Besøksadresse
Medisinsk teknisk
forskningssenter, 2.etg nord
Olav Kyrres gt 9

Telefon
+ 47 73 59 88 59
Telefaks
+ 47 73 59 88 65

Rådgiver
Karin Tømmerås
Tlf. +47 73 59 88 35
Mobil: + 47 91 89 79 89
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Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Sak 14-09

Sak 15-09

Sak 16-09

Dato

Referanse

09.12.2008

08/

ph.d.-emner - Forberede tilbud på nettsidene
Det ble vedtatt å legge ut listen over relevante emner med lenker til respektive
universitets beskrivelse av emnene.
Se: http://www.ntnu.no/medtek/forskerskolen/emner
Nettsider
Det ble bestemt at det skal søkes om å få benytte følgende nettadresse:
medicalimaging.no
Det bør på nettsidene legges ut:
- en statusbeskrivelse ang. etableringen av forskerskolen for stipendiater, kursholdere
og veiledere, samt øvrige interesserte.
- en oversikt over fagområdene som inngår i forskerskolen, som lenker til relevante
fagområder.
- emneliste med lenker til emnebeskrivelse
- mulighet til å komme med innspill på for eksempel behov for kurs
- informasjon om reisestøtte
- oversikt over overnattingssteder
- informasjon til utenlandske foredragsholdere
Eventuelt
Det bør sendes ut informasjon om status for etableringen av forskerskolen til
medsøkerne.

