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Søknad om støtte til høstseminar 2020 

 

Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved NTNU. 

Foreningen ble stiftet 5. juli 2007 og siden den gang har linjeforeningen bidratt til å skape en 

faglig og sosial arena for studenter med interesse for forskning i Trondheim. 

 

Hver høst arrangerer vi, i forbindelse med vårt årsmøte, et høstseminar med forskerfaglig 

innhold åpent for alle medisinstudenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU. 

Målet med seminaret er å stimulere og motivere til faglig utvikling og forskning. Vi inviterer 

vanligvis to foredragsholdere med ulike kompetanseområder for å sikre et bredt innhold i 

seminaret. De siste årene har vi servert pizza under seminaret, samt frukt og kaffe i pauser. 

Dette året ønsker vi imidlertid å gå tilbake til en tidligere tradisjon, nemlig å avslutte 

seminaret med middag på restaurant.  

 

Foredragsholdere og innhold i møtet 

 

I år har vi invitert kjemiker og stipendiat Nicolai Helth Gaukås, og lege og stipendiat 

Torfinn Støve Madssen.  

 

Gaukås har en mastergrad i kjemi med fordypning i materialkjemi og energiteknologi fra 

NTNU. Han arbeider med å utvikle biokompatible materialer for sensorer til bruk in vivo. 
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Gaukås deltok i 2018 på forsker grand prix med temaet «Elektronisk fastlege i kroppen». Her 

fortale han om sin forskning på teknologi som kan monitorere kroppens funksjoner, 

diagnostisere pasienter og bekjempe sykdommer. Gaukås skal avlegge sin doktorgrad 11. 

september 2020. Hans forskning er svært aktuell i dagens høyteknologiske samfunn, og vi 

tror temaet kan fenge mange medisinstudenter.  

 

Madssen er lege og stipendiat innenfor brystkreft og metabolomikk ved MR Cancer-gruppa, 

NTNU. Han er også tidligere forskerlinjestudent ved det medisinske fakultet NTNU. 

Madssen forsker på hvordan kreftbehandling og fysisk aktivitet virker inn på metabolisme og 

lipoproteinprofil hos brystkreftpasienter. Madssen arbeider også med utviklingen av en 

metode for variansanalyse av multivariate data, ASCA. Madssen vil fortelle både om 

forskningen sin og analysemetoder som vi tror kan være svært relevant for mange av 

forskerlinjestudentene ved fakultetet.  

 

Etter foredragene vil vi avholde Signifikants årsmøte. Der vi vil gå gjennom årsberetning, 

budsjett og regnskap, og velge nytt styre. Vi planlegger å servere frukt, kaffe og kjeks i 

pausene mellom de ulike punktene i programmet.  

 

Vi avslutter høstseminaret med en middag på Tulla Fischer. Det er frivillig å være med på 

middagen, men man må ha deltatt på høstseminaret for å være med. Budsjettet for middagen 

er 225 kr per person. For at flest mulig skal ha mulighet til å være med håper vi på å dekke 

deler av middagen. Resten vil vi dekke gjennom en deltakeravgift på middagen, som kommer 

til å være lavere for medlemmer av Norsk Medisinstudent Forening (NMF). Foredragsholdere 

vil også være invitert til middagen. Vi vil sette en deltakergrense for middagen på 30 

personer, der førstemann til mølla prinsippet gjelder for påmelding.  

 

Spesielle tiltak i forbindelse med Covid-19 

Arrangementet kommer til å være i tråd med folkehelseinstituttets retningslinjer og råd i 

forbindelse med Covid-19 pandemien. Vi avventer svar fra det medisinske fakultet og NTNU 

for lån av auditorium til høstseminaret. Vi kommer til å opprette et påmeldingsskjema til 

høstseminaret og middag (maks 30 personer), slik at vi har full oversikt over deltakere. 

Dersom vi får ha arrangementet i et auditorium fra NTNU kommer vi til å legge til rette for 

minst 1 meter avstand mellom deltakere, og tilgang på håndsprit og håndvask. Vi vil sette en 

deltakergrense etter auditoriets kapasitet (maks 200 personer i henhold til siste retningslinjer 



fra FHI for arrangementer). Dersom vi ikke får ha arrangementet i et auditorium kan det være 

aktuelt å ha et digitalt arrangement i stedet.  

 

Økonomisk støtte 

Høstseminaret skal i år holdes torsdag 24. september. Vi tillater oss å søke kr 5 850 fra Sør-

Trøndelag legeforening for å dekke utgifter ved dette arrangementet. Se budsjett for detaljert 

oversikt over utgifter.  

 

 

Signifikants kontonummer: 9235 23 46553 

 

Vedlegg:  

1. Budsjett for høstseminar 2020 

2. Tentativt program for høstseminar 2020 

 

Med vennlig hilsen 

Mariell Ryssdal 

Økonomiansvarlig i Signifikant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett for høstseminar 2020 

 

Inntekter   

Sør-Trøndelag Legeforening  kr 5 950 

Egenandel deltakere middag (sum av det 

under) 
kr 1800 

NMF-medlemmer (20), egenandel 50 kr kr 1 000 

Ikke NMF-medlemmer (8), egenandel 100 kr 
 

kr 800 

Foredragsholdere (2), ingen egenandel 
 

kr 0 

 

Totalt:  
kr 7 750 

  

  Utgifter 

Middag Tulla Fischer 30 stk kr 6 750 

Gave til foredragsholdere kr 500 

Frukt/kaffe/saft i pausene kr 400 

Håndsprit Kr 100 

    

Totalt: kr 7 750 

    

Resultat kr 0 

 

 

 

 

 

 



 

Høstseminar for studenter ved det medisinske fakultet ved NTNU 

 

24. september 2020 

 

Tentativt program for dagen  

  

16:30  Leder for Signifikant, Sofie Eline Tollefsen, ønsker velkommen 

16:45   Elektronisk fastlege i kroppen, stipendiat Nikolai Helth Gaukås 

17:15  Pause 

17:30  Analyse av multivariate data, stipendiat og tidligere forskerlinjestudent 

Torfinn Støve Madssen  

18:00 Pause 

18:15 Årsmøte i Signifikant 

20:00  Middag på Tulla Fischer  

  

 

  

 


