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Referat fra styremøte
Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning, 19. april 2010.

Øvrige
deltakere:

Møtet ble avholdt som telefonmøte pga vulkanutbruddet på Island. Deltakere: Atle
Bjørnerud, Catharina de Lange Davies, Olav Haraldseth, Arvid Lundervold, Knut Matre,
Alexander Olsen, Ivar Sjaastad, Hanne Haslene-Hox. Meldt forfall: Svanhild Schønberg.
Ikke tilgjengelig: Reidun Torp.
Emmet Mc Cormack, Koordinator, UiB.
Erik Ingebrigtsen, koordinator, NTNU /referent

Møtetid:

Mandag 19. april 2010

Til stede:

Signatur:

Møtested:

Telefonmøte

Erik Ingebrigtsen

Sak 20-10

Sak 21-10

Postadresse
7489 Trondheim

Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til "eventuelt"
Innkalling og saksliste ble godkjent. Alexander Olsen, NTNU, møtte for
første gang og ble ønsket velkommen i styret.
Saker til 'eventuelt':
- Honorar for søknadsbehandling.
- Sent innkommet søknad om arrangementsstøtte
- Informasjonssak fra Arvid – Master Biomedical Imaging, UiB
- Tidspunkt for neste møte
Konstituering
De tre opprinnelige konsortiepartnerne har utnevnt permanente
styremedlemmer. UiT underskrev konsortieavtalen i vår, men var ikke
representert på møtet, ettersom de ikke har utnevnt sine styremedlemmer
ennå. Utnevnelsen av styremedlemmer fra UiO er ikke i samsvar med
konsortieavtalen, da ingen av disse er stipendiat. UiO vil bli gjort
oppmerksom på dette manglende samsvaret med konsortieavtalen.
Til tross for disse to forhold, kunne forskerskolens permanente styre
konstituere seg. Arvid Lundervold ble valgt til styreleder. Ettersom
konsortieavtalens 3.4.5. sier at vertsinstitusjonen skal utpeke styreleder "i
samråd med konsortiepartnerne", vil NTNU bli gitt anledning til å formelt
godkjenne dette valget. Styret bekreftet at det er ønskelig at Erik
Ingebrigtsen er sekretær og referent for styret.
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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Tildelninger og arbeid med emnelista siden sist styremøte
Erik redegjorde.
Det har ikke skjedd konkrete endringer i emnelista siden forrige
styremøte. En rekke kurs har våren 2010 blitt gjennomført for første gang
med støtte fra forskerskolen, eller med mulighet for reisestøtte fra oss.
Dette gjelder kursene MEDT8008, MEDT8012, TK8105 (NTNU),
HUFY372 (UiB) og MF9250 (UiO) (Alle på A-lista).
Kurset MEDT8012 er en nyetablering, som har blitt opprettet etter
innspill fra forskerskolen. Kurset har blitt gjennomført i tråd med
intensjonene som ble diskutert på forrige styremøte. Kurset MF9250 ved
UiO har flere eksterne deltakere. Disse vil bli informert om muligheten til
å søke reisestøtte fra forskerskolen.
For emnene på B-lista har det blitt arbeidet med å få igangsatt endringer,
og enkelte prosesser er på gang. Kurset HUFY372b ved UiB kan tas av
lista, ettersom dette kurset i realiteten er tatt opp i A-listekurset
HUFY372. Sistnevnte emne øker fra 5 til 10 studiepoeng. Den 13. januar
2010 hadde Emmet Mc Cormack og Erik møte med faglærere i Bergen,
og det arbeides visstnok i flere miljø med omgjøring av kurs. Emmet og
Erik vil følge opp dette arbeidet, spesielt ift informatikkmiljøets planer
om multimediabasert undervisning.
Tom Christian Adamsen (HUS) arbeider videre med sitt forslag om kurs i
PET/Radiokjemi (HUS/UiB) – se sak 12-10, forrige møte.
Det er ingen fremgang i arbeidet med opprettelse av kurset "Functional
brain development: High-density EEG analyses of Early Infant Behavior"
(se sak 14-10, forrige møte). Vårt forslag ligger fortsatt til vurdering hos
ledelsen ved SVT-fakultetet, NTNU.
Catharina de Lange Davies redegjorde for planene om å opprette et eget
doktorgradsemne med tilsvarende faglig innhold som det eksisterende
masteremnet TFY4265 Biophysical Micromethods.
Styret ønsker fortsatt å ha kurs på lista som det av ulike grunner ikke vil
være mulig eller ønskelig å tilpasse våre krav til tilgjengelighet. Styret
mener det er viktig at informasjon om slike kurs kommer frem. Emmet
og Erik vil foreta en gjennomgang av kursene på B-lista fra UiB, for å se
om noen av disse per i dag ikke er planlagt gjennomført, eller vil bli
gjennomført i en form som ikke svarer til kravene om forskerutdanning.
Tildelinger våren 2010:
Ettersom dette var et telefonmøte, ønsket styret å bli informert om
tildelinger gjennom referatet. De viktigste tildelinger siden januar er:
MEDT8010: 2 uker lønnsmidler + 2 int. gjesteforelesere: ca. 55.000
MEDT8012: 3 uker lønn: ca. 51.000
MEDT8008: 2 uker lønn + 1 gjestefor.: ca. 50.000
MEDT8007: 3 uker lønn, 2 gjestefor., 2 stip. fra Belgia. ca. 63.000.
BI3017: 2 uker lønn. 26.000 kr
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EUROSON: Odd Helge Gilja har vedtatt hvilke tre stipendiater som skal
motta forskerskolens kursavgiftstipend for ultralydkurs i Bergen, juni
2010. Dette er Maja Mujic og Paolo Angelelli, begge fra UiB, og Mercy
Afadzi, NTNU. Som vedtatt i januar, dekker forskerskolen Afadzis reise
og opphold.
Det har innkommet et meget begrenset antall reisestipendsøknader i
forbindelse med kursene på NTNU, som i all hovedsak har blitt innvilget.
Det ble gitt tilsagn om reisestøtte til kurset HUFY372 ved UiB fra en
stipendiat fra Stavanger, men dette ble ikke benyttet. Samlet kostnad er
under 30.000 kr så langt i år. I tillegg til arbeidet som koordinatorene gjør
for å informere om virksomheten, vil alle styremedlemmene aktivt spre
informasjon til stipendiater og kolleger om muligheten til å hente
reisestøtte fra oss. Særlig gjelder dette for nye stipendiater, slik at de kan
ta de nasjonalt tilgjengelige tilbud med i betraktning når de planlegger sin
opplæringsdel.
Det ble påpekt at våre nettsider ikke er veldig tilgjengelige for
søkemotorer. Det bør vurderes å lenke opp siden til domenenavnet
www.medicalimaging.no. Ivar Sjaastad har sikret dette domenenavnet,
linket dette til forskerskolen, og vil overføre domenet til forskerskolen
når formalitetene er avklart med NTNU.
Styret ønsker at hele emnelista skal omarbeides. Vi kan fortsatt av
praktiske grunner bruke betegnelsene a-lista og b-lista internt, men det
skal utarbeides nye kategorier/listenavn som kommuniseres utad. Dagens
a-liste kan for eksempel hete "Tilgjengelige og støtteberettigede kurs". Vi
kan ha en egen liste over relevante kurs, som ikke er eller skal bli
tilgjengelige. Videre kan en oversikt også utvikles over internasjonale
kurs, spesielt hos fremtidige internasjonale samarbeidspartnere. I denne
sammenheng vil styremedlemmene foreta en gjennomgang av emnelister
ved eget lærested og forespørre i eget miljø etter relevante emner og kurs,
også på masternivå. Resultatet meldes så snart som mulig til Erik, som vil
foreta omorganiseringen av emnelista.

Sak 23-10

Det har til nå skjedd størst endringer ved NTNU for tilpasning av emner
til forskerskolens krav om tilgjengelighet. Styret ønsker at det i
kommende periode arbeides spesielt målrettet for å fremme lignende
aktivitet i Oslo, Bergen og Tromsø.
Stipendiatsamling
Emmet presenterte plan for Nasjonal stipendiatsamling. Arrangementet
vil finne sted i forbindelse med MedViz-dagen i januar 2011. Det
planlegges en dag med felles nasjonal konferanse/workshop for
stipendiatene, og en dag med et hands-on kursopplegg, med plass til 20
deltakere.
Styret bifalt i store trekk planen som ble presentert, og ber komiteen som
hittil har arbeidet med prosjektet videreføre planene med Emmet som
koordinator.
Det foreslåtte budsjettet ble også akseptert av styret. Det ble klargjort at
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de 70.000 kr som står oppført i tilknytning til MedViz-dagen er en
kostnadsberegning av MedViz' bidrag til arrangementet.
Styret åpner for at budsjettposten for internasjonale gjesteforelesere om
nødvendig kan økes noe. I forslaget var reisestøtte til stipendiater
inkludert i budsjettet. Styret ønsker ikke at antallet tilreisende deltakere
skal begrenses av hensyn til å overholde et separat prosjektbudsjett. Dette
punktet tas derfor ut av budsjettet. Refusjon av reiseutgifter skal også for
dette arrangementet følge forskerskolens vanlige prosedyre og satser.
Styret støtter forslaget om premiering av beste innlegg på
stipendiatkonferansen. Emmet og Erik vil utarbeide forslag til
premieringsmåte. Styret mener at dette bør gå til drift eller reiser knyttet
til forskerutdanningen.
Styret mener at det ikke bør stilles absolutte krav om aktiv deltakelse for
å få reisestøtte, men mener at alle deltakere bør kunne levere et abstract i
forkant av møtet. Arrangementet er åpent for internasjonal deltakelse,
men stipendiater tilsatt utenfor Norge vil ikke være berettiget økonomisk
støtte fra forskerskolen til reise og opphold.
Styret overlater arbeidet med praktiske spørsmål til prosjektkomiteen,
som fortsetter arbeidet i samråd med forskerskolens daglige ledelse.
fMRI
Olav informerte om arbeidet vi har igangsatt for å skape økt samarbeid
og samhandling i forskerutdanningen innen feltet fMRI. Han redegjorde
for møte med deltakelse fra NTNU (Asta Håberg, Olav) UiB (Karsten
Specht), UiO (Anders Fjell, Ingrid Agartz, Kristine Walhovd). Styret ber
om at dette arbeidet videreføres, i tråd med vedtak fra forrige styremøte.
Videre vurderte styret det innsendte forslaget til kursopplegg fra Anders
Fjell. Styret stiller seg positiv til forslaget, særlig siden det er ment å
inngå i en "pakke", i sammenheng med kursene som skal tilbys ved
NTNU og UiB. Styret oppfordrer til at Fjells kursforslag videreutvikles,
og åpner samtidig for økonomisk støtte fra forskerskolen til dette
arbeidet.
Kurs i ultralydmåling – forslag fra Karin Toska, UiO
Knut Matre redegjorde for sin vurdering av dette forslaget. Han anbefaler
at forskerskolen kan åpne for å inkludere dette kurset i emneporteføljen
hvis det realiseres til høsten. Hvis kurset skal gjentas ved en senere
anledning, bør styret foreta en ny vurdering. Ved ny vurdering bør
kursets imaging-komponent kunne identifiseres, og med fordel for videre
støtte utvides. Det ville også være en fordel at alternative billedteknikker
for måling av perifer sirkulasjon ble forelest (laser-Doppler, MR, ultralyd
kontrast etc). Styret ga sin tilslutning til disse anbefalingene. Det
utarbeides et brev til Toska, som spesifiserer kommentarene som
fremkom i diskusjonen tilknytning til kursforslaget.
Bridging Funds
Olav presenterte sin innstilling, som er basert på uttalelsene tre
ekspertevaluatorer. I Olavs innstilling er det en søker som skiller seg ut
på første plass, for øvrig er det fire søkere på delt andreplass. Olav
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foreslår at det deles ut fem i stedet for fire korttidsstipend. Dermed
unngår styret å måtte velge ut en av de fire gode andreplassene.
Styret godtok Olavs innstilling uten endringer.
Det ble vedtatt at det i forkant at en både utlysning og vurderingskriterier
må gjennomarbeides hvis slike stipend igjen skal utlyses.
Innstillingen med tildelinger og rangering, samt liste over søknader som
av formelle grunner ikke ble vurdert, ligger som vedlegg til referatet.
Søknad om reisestøtte for deltakelse på kurset Molekylære og
kliniske aspekter ved kreft, Universitetet i Tromsø.
Forskerskolen har ikke blitt anmodet om å vurdere dette kurset for
inkludering i emnelista, og har heller ikke foretatt noen slik vurdering på
eget initiativ. Anmodning om reisestøtte fra to NTNU-studenter som skal
delta på dette kurset våren 2010 vil derfor bli avslått.
Nasjonal arbeidsgruppe for samordning av ph.d.-graden i medisin
Erik informerte om arbeidet som foregår frem mot dekanmøtet i medisin i
juni for å styre samordningen av ph.d.-utdanningen i medisin – inklusive
Helsefakultetet i Tromsø. Det ble også informert om den aktive rollen
som forskerskolen har inntatt i denne prosessen. Styret mener at dette er
viktig for forskerskolens videre arbeid. Det etterlyses lignende prosesser
innen andre fagområder. Styret gir sin tilslutning til det bidraget som
forskerskolen til nå har levert inn i dette arbeidet, og ber om at dette
følges opp videre.
Internasjonalt nettverk
Olav og Erik informerte helt kort om initiativ fra svenske kolleger til
samarbeid, både fra Linköbing, Lund og KI. Videre informerte Erik om
deltakelsen ved årets Orpheus-konferanse i Wien. Styret oppmuntrer til å
fortsette arbeidet med å etablere internasjonale nettverk. Det ble foreslått
å utarbeide en oversikt over relevante kurs i utlandet. Videre ble det
poengtert at internasjonalt samarbeid kan være av betydning både for
synliggjøring og for rekruttering.
Eventuelt:
Honorar for søknadsbehandling
Ved fremtidige utlysninger, der vi mottar søknader av noe omfang, bør
forskerskolen tilby kr. 250 per evaluerte søknad. Styret mente at det
primært bør rekrutteres deltakere i evalueringskomite utenfor styret. Et
slikt honorar vil gjøre det enklere å be eksterne parter om å stille opp. Det
blir ikke gitt honorar for evalueringen som nå er avsluttet.
Informasjonssak fra Arvid Lundervold
Ved UiB er det en nylig oppstartet Master i Biomedical Image Sciences.
Dette er et godt eksempel på internasjonalisering. Programmet har 51
internasjonale søkere, hvorav 10 er meget godt kvalifiserte. Dette kan på
sikt bli en viktig rekrutteringspool for stipendiater som arbeidet med
prosjekt som er av relevans for forskerskolen.
Søknad om støtte:
I forbindelse med arrangeringen av en sommerskole i
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"Bionanotechnology, biophysics and bioelectrochemistry" ved NTNU i
sommer søker Catharina de Lange Davies forskerskolen om 10.000 kr. i
arrangementsstøtte. Styret innvilget søknaden.
Neste styremøte:
Styret ønsker at det avholdes et skype-møte i september. Neste ordinære
styremøte med personlig fremmøte planlegges lagt til dagen før MedVizmøtet i januar 2011. Alle i styret installerer programvaren og, hvis
nødvendig, anskaffer nødvendig utstyr slik at skype-møter kan avholdes.
Vedlegg:

Innstilling til korttidsstipend fra Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning
Olav Haraldseth
Det kom 14 søknader (4 kvinner = 29 %)
Søknadene fordelte seg geografisk med: 6 fra Oslo, 2 fra Trondheim, 5 fra Bergen og 1 fra Tromsø.
Fem av søkerne tok sin master eksamen (eller tilsvarende) vår 2009 eller tidligere.
Utlysningsteksten sier:
”Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning (heretter: forskerskolen) lyser ut fire stipend á kr.
200.000 øremerket lønnsmidler for nyutdannede masterstudenter som trenger lønn i noen måneder
mellom avsluttet master og oppstart i ph.d.-stilling…. Søkere som avslutter masterutdanning høsten
2009/våren 2010 vil blir prioritert.”
Disse fem søkerne ble av ledelsen i forskerskolen vurdert til ikke å skulle prioriteres ved denne
tildeling da det var 9 søkere som tar master i 2010. Disse søkerne er:
Erlend Andersen; Trond Engjom; Sveinung Fjær; Gabor Kunszt; Stefano de Marchi
To av søknadene ble ikke rangert av noen av de tre evaluatorene, og disse innstilles da ikke pga
manglende kvalitet: Allesandro de Bortoli; June T. Forsberg.
For de resterende 7 søkerne er det relativt stor sprik mellom evaluatorene, og to av disse er bare
vurdert av to evaluatorer da en er inhabil. Jeg har følgende forslag til rangering (denne baserer seg
bare på inputen til de tre evaluatorene, jeg har ikke gjort noen egne vurderinger).
En søker skiller seg ut og er rangert på første plass.
Fire søkere er rangert likt på 2. plass (de står oppført i alfabetisk rekkefølge).
To søkere er rangert likt på 6. plass (de står oppført i alfabetisk rekkefølge).
1. Olga T. Ousdal (UiO, psykiatri/TOP programmet).
2. Veronika Brezova (NTNU, Institutt for Nevromedisin)
2. Emil K.S. Espe (OUS Ullevaal)
2. Helga Helseth Hektoen (NTNU, Institutt for Fysikk)
2. Åsmund Kjørstad (UiB, Matematisk institutt)
6. Endre Grøvik (OUS Rikshospitalet)
6. Tony Gjessvåg (UiB, Institutt for Medisin)
Jeg foreslår at vi velger å tildele 5 stipend, både fordi de alle synes å være gode søknader og slik at
vi slipper å ha ytterligere prosess med å skille de fire innstilt på 2.plass. Kjønnsfordeling blir da 2
menn og 3 kvinner. Geografisk fordeling blir Oslo 2, Trondheim 2 og Bergen 1

