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Dagsorden
1. Velkommen og oppdatering (Ole M Sejersted)
Informasjon om
‐ bevilgning fra NFR (kr. 350.000 for 2013)
‐ stakeholdermøte nr. 4 i Euro‐BioImaging (Oddmund, Olav, Ole og Erik Ingebrigtsen
deltok)
‐ EuBI har utlysning om expression of interest (EoI) for å være node
2. Referat fra møte 21. august 2012 (vedlagt, sirkulert tidligere)
Kommentar: Pkt. 6. UiB også deltager i ALM‐søknad
3. Referat fra NorMic (vedlagt)
Trondheimsmiljøet vil arrangere faglig møte høsten 2013 med noe større faglig
bredde enn tidligere NorMIC‐møter. Kan støttes med inntil 50.000 fra Nor‐
BioImaging.
4. Status Euro‐BioImaging (OMS, OH, OB)
Stakeholder møte 21.‐22. januar i Wien var først og fremst en gjennomgang av
kriterier og krav til noder. Man tenker seg en europeisk hub som skal koordinere
virksomheten og være inngangsportal for brukere. Noder kan være single technology
flagships eller multi‐modal nodes.
Utlysning av noder – generelle retningslinjer (OMS)
‐ ikke en utlysning av midler men en invitasjon til EoI om å bli sertifisert som node
‐ krav til egenfinansiering (nasjonalt)
‐ frist 30. april
‐ utlysning innenfor Biological Imaging, Medical Imaging, Molecular Imaging, og
Node combining technologies from different imaging areas (se tabell)

Flagship Node

Multi‐Modal Technology Node

EoI for Biological Imaging Correlative Light‐Electron
Microscopy, Functional Imaging,
High‐throughput Microscopy,
Super‐resolution Microscopy,
Mesoscopic Imaging

Advanced Light Microscopy for example Spinning Disc
Confocal Systems, Laser Scanning Confocal Systems,
Deconvolution Widefield Microscopy, Multi‐Photon
Systems, TIRF, Fourier Transform Infrared Imaging,
Electron Microscopy

EoI for Molecular Imaging NA

Molecular Imaging for example PET/SPECT, MRS/MRI,
optical imaging, ultrasound, CT and others to enable
insights into anatomical, functional and molecular
processes in an integrative fashion, most often in
combination with applied specific imaging agents

EoI for Medical Imaging

Medical Imaging (including for example High‐field MRI,
MRI‐PET, Phase Contrast Imaging)
Any combination of the above listed technologies, if a
convincing concept of the service for the user can be
presented

EoI for the Node
combining technologies
from different imaging
areas

High‐field MRI, MRI‐PET, Phase
Contrast Imaging
NA

‐ all viktig informasjon om utlysningen på
http://www.eurobioimaging.eu/content‐page/first‐euro‐bioimaging‐open‐call‐nodes‐
general‐information

5. Norske nodesøknader – hva/hvem skal eventuelt søke?
Enighet om at det ikke er aktuelt med flagship node søknader, men at det som kan
være aktuelt for norske miljøer er EoI om en eller flere Multi‐Modal Technology
Nodes. Det vil være dumt om vi stiller oss utenfor denne prosessen og et uheldig
signal både til NFR og til Euro‐BioImaging.
a. Biological imaging
Ikke enighet om det bør sendes en samlet søknad over samme lest som
fellessøknaden om ALM‐utstyr på infrastrukturprogrammet eller om det bør
sendes søknader fra flere miljøer. Oslo‐miljøene vil i hvert fall sende en EoI og
mulighten for en søknad som også inkluderer miljøer i Bergen og Trondheim
holdes åpen. Alternativt kan det sendes flere EoI. Oddmund følger opp.
b. Molecular Imaging
Olav foreslo en samlet søknad innenfor Molecular Imaging hvor miljøene i
Trondheim, Oslo og Bergen har en forskjellig faglig profil. Olav følger opp.
6. Nordisk kontaktmøte (OMS)
Aktuelle datoer for et møte i Oslo er 14. eller 15. mai. Ole inviterer de andre
landsrepresentantene. Tema: Orientering om nodesøknader.
7. Aktiviteter og budsjett for 2013 (OMS)
Kr. 350.000 til rådighet for 2013 fra NFR bevilgning. Budsjettet justert etter møtet

Costs pre‐projcet (in kNOK)
Co‐ordinator in 20% position at UiO/OUS
Short‐term salaries for writing inventories/plans/applications
Meetings of board and steering group
Open national meeting i Trondheim (NorMIC)
Home page
Participation in Euro‐BioImaging meetings and activities
SUM

2013
100
100
20
50
50
30
350

8. Eventuelt
Dokumenterte reiseutgifter dekkes av bevilgningen. Møtedeltagerne sender krav om
refusjon til Ole M Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, 4. etasje
bygg 7, Oslo universitetssykehus Ullevål, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Oppgi
bankkonto og personnummer og legg ved originalbilag.

