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Til styret i Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) 
Oslo, 27. april 2017 

Referat fra styremøte i NCMM 
 
Tid:  Onsdag 26. april 2017, kl. 12:00 
Sted:  NCMM møterom 

 
 
Saksbehandler/Referent: Elisa Bjørgo 
 
 Tilstede Fraværende 
Professor Ragnhild A. Lothe (UiO), leder X  
Professor Jan G. Bjaalie (UiO), medlem X  
Professor Finn-Eirik Johansen (UiO), medlem 
Professor Hilde Nilsen (UiO), varamedlem 
Professor Jens Petter Berg (HSØ), medlem 

X 
 

X 

 
X 
 

Direktør forskning og innovasjon Per M. Sandset (HSØ), medlem X  
Forskningssjef Øystein Krüger (HSØ), varamedlem                       
Førsteamanuensis Maria Perander (UiT, nasjonal representant), medlem 

                    
X 

X 

Professor Ola Myklebost (UiB), nasjonal vararepresentant  X 
Professor Kjetil Taskén (NCMM), direktør X  
   
   
Dekan Frode Vartdal deltok på møtet. 
Siri Høgseth var også til stede.  

  

Saksliste (O = orienteringssak, D = diskusjonssak B = beslutningssak)    
 
Sak 10-17B  Referat fra forrige styremøte 

Utkast til referat fra styremøtet 1. mars 2017 forelå. 
Det kom en merknad til Sak 8-17 Eventuelt: Avtale om RBO-midler mellom 
MED og NCMM. Revidert utkast til referat spesifiserer nærmere vedtaket fra 
styret.  

  
 Vedtak: Revidert referatet godkjennes. 
 
Sak 11-17B Mandat NCMM styret etter fusjon 
 UiO ved fakultetsstyret vedtok 21. juni 2016 å fusjonere BiO inn i NCMM og et 

revidert mandat for styret ble vedtatt samtidig. Styret diskuterte i sitt møte i 
september 2016 (Sak 28-16O) det reviderte mandatet og rapporteringslinje til 
dekanen. Styreleder foreslo derfor at dekan Frode Vartdal skulle inviteres på et 
seinere styremøte slik at styrets virksomhet i forhold til mandatet kunne 
diskuteres direkte med ham. 

 
 Dekanen var til stede på styremøtet der man bl.a. diskuterte rapporteringslinjer og 

fikk bekreftet at NCMMs styre fatter endelige vedtak. Videre ble det foreslått at 
det i et revidert mandat bør spesifiseres hva som nå er etablert praksis med 
hensyn på oppnevning av UiOs styremedlemmer. Herunder at NCMMs 
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styreleder har tilknytning både til UiO (MED) og OUS samt at det blant 
styremedlemmen oppnevnes en representant fra Det medisinske fakultet og en 
representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disse 
presiseringene må formelt godkjennes av fakultetsstyret til MED og vil bli meldt 
inn som en egen sak der. 

 
 I møtet ble det også foreslått at dekanen fremover er tilsted ved et styremøte i 

året. 
 

Vedtak:  
Styret anmoder fakultetsstyret til MED om at mandatet endres slik at det blir et 
krav til at NCMMs styreleder har tilknytning både til UiO og OUS samt at det 
blant styremedlemmene oppnevnes en representant fra Det medisinske fakultet 
og en representant fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  
 

Sak 12-17D Felles visjon/strategi for fusjonert NCMM 
Fusjonen mellom NCMM og BiO har gitt nytt insitament til samarbeid og 
samhandling samt nye strategiske muligheter. Dette var tema da SAB besøkte 
NCMM i oktober 2016 og på senterets årlige retreat noen uker etterpå. Ledelsen 
og gruppeledere har de siste månedene hatt en prosess med å utarbeide en felles 
visjon og strategi for det fusjonerte senteret og har utarbeidet et felles 
visjonsdokument. 
 
Styret mener at visjonsuttalelsen reflekterer det fusjonerte senteret på en god 
måte, men at man kanskje kan inkludere behandlingsaspektet noe tydeligere. En 
viktig utfordring for NCMM er også bedre integrering av senterets gruppeledere i 
de omkringliggende miljøene.  
 
Videre kan det tenkes at senteret bør spisse sin visjon og strategi ytterligere frem 
mot evalueringen for en ny femårsperiode (se sak 13-17B). 

 
Vedtak: Styret synes visjonsdokumentet var bra, tiltrådte dette med noen forslag 
til mindre endringer. 
 

Sak 13-17B Strategidiskusjon rundt videreføring av NCMM 
NCMM er inne i sin andre 5-års periode (2015-2019), og NFR har varslet at ny 
evaluering av senteret vil finne sted våren 2018. Styret ytret på sitt møte i mars 
(Sak 2-17B) et ønske om å føre en strategidiskusjon rundt videreføring av 
NCMM for en ny periode. 
 
NCMM vil utarbeide et posisjonsdokument for neste 5-årsperiode. I dette 
strategidokumentet blir det viktig å synliggjøre konkrete forandringer/strategier 
for å imøtekomme finansører samt synliggjøre og spisse satsningsområder. Dette 
dokumentet kan høres slik at man får innspill tidlig i prosessen og uavhengig av 
evalueringen som vil foregå på forskningsrådets premisser. 
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Vedtak: Styret følger opp strategi for neste 5-årsperiode sammen med senterets 
ledelse. 
 

Sak 14-16O NCMM Young Associate Investigator fra UiT til NCMM for et år 
Lorena Arranz ble ansatt som gruppeleder og med tilnytning til NCMM som 
Young Associate Investigator ved UiT i 2014. Hun jobber med stamcelle- og 
kreftforskning og er i stor grad avhengig av museforsøk i sin forskning. 
Dyrestallen i Tromsø skal oppgraderes og blir stengt for en lengre periode fra 7. 
april. For at Lorena Arranz’ forskning ikke skal bli for skadelidende i denne 
perioden, flyttes musene hennes til dyrestallen ved IMB etter avtale med UiO 
(kontakt på dekan-nivå). Hun trenger også lab- og kontorplass til seg selv og tre 
medlemmer av gruppen sin for en periode på ca. 1 år for å gjøre forsøk på dyrene 
i denne perioden, noe IMB har problemer med å plassere inn. NCMM gjør det vi 
kan for avhjelpe denne situasjonen og klarer med bakgrunn i pågående rotasjoner 
å allokere plass til 3-4 personer, noe som også vil gi tilsvarende inntekter i form 
av dekningsbidrag. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 15-17O Årsrapport 2016 
 Årsrapporten for 2016 er under utarbeiding og planlegges trykket og klar til 

utsendelse medio mai 2017. 
 
 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
Sak 16-17 Eventuelt 
  
Sak 17-17O Orienteringssaker  

1. EATRIS Koordinator 
NCMM og EATRIS Norge har fått en Helse-EU bevilgning fra NFR, og det 
ansettes nå en koordinator for 2 år med base i Bergen (Haukeland 
Universitetssykehus) 
 

2. Bevilgning fra KLINBEFORSK (HOD) 
En ny intervensjonsstudie som skal se på effekten av aspirin hos CRC 
pasienter med levermetastaser har fått en bevilgning fra KLINBEFORSK på 
19 mNOK. Studien har fått ytterlige 12 mNOk i bevilgning fra NFR og 
Kreftforeningen. Studien ledes fra OUS og NCMM Direktør er co-PI. 
  

3. Evaluering av EU-OPENSCREEN sites 
ESFRI-infrastrukturen EU-OPENSCREEN som i Norge koordineres av 
NCMM, har evaluert alle sine screening sites. Norge fikk godkjent sine alle 
sine 4 miljøer lokalisert ved NCMM, Bergen, SINTEF Trondheim og Tromsø. 
 

4. NordForsk utlysning: Nordic University Hub 
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Det nordiske EMBL partnerskapet jobber med en søknad til denne 
utlysningen med søknadsfrist 3. mai. Partnerskapet søker om til sammen 34 
mNOK fordelt over 6 år. 
 

 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Ragnhild A. Lothe    Kjetil Taskén     
Styreleder NCMM    Direktør NCMM/BiO 
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