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Bestemmelser for Lundbeckfonden Scholarstipendier for neurologi

Neurologiske sygdomme er meget udbredte og både personligt og samfundsmæssigt
omkostningsfulde.
Neurologisk forskning i Danmark er i vækst, og en fortsat stærk forskningsindsats er en vigtig
forudsætning for øget indsigt og rekruttering af de bedste læger til det neurologiske område.
Der har været iværksat flere initiativer for at fremme interessen for det neurologiske speciale
blandt unge læger og Yngre Neurologer har oplevet en betydelig medlemstilgang
overLise
de Korbo,
seneste
. reservelæge
år. Muligheden for at opnå et scholarstipendium kan medvirke til yderligere at øge rekruttering
. reservelæge Lise Korbo,
af talentfulde læger til neurologien og til neurologisk forskning.
Scholarstipendium
Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det neurologiske
speciale. Vi vil gerne øge antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår (eller et
forskningssemester) i neurologien under deres studier ved at forbedre mulighederne for
finansiering ved at udbyde et antal scholarstipendier. Under et forskningsår har den studerende
ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i
neurologisk forskning. Forskningsåret kan dermed udgøre en introduktion til det neurologiske
speciale og for nogle kan det være et springbræt til et senere Ph.D.-forløb.
Vi vil udbyde sv.t. 10 ét-årige scholarstipendier årligt. Vi vil gerne sikre hurtig sagsbehandling,
således at det bliver muligt at tilpasse de etårige forskningsforløb i forhold til studiets semestre.
Grundet ændringer af nogle af universiteternes studieplan for medicin er det for nogle studerende
ikke muligt at få forskningsorlov i ét år (to semestre). Det vil derfor være muligt at søge
scholarstipendiet for ét semester (6 måneder).
Dansk Neurologisk Selskab har efter ansøgning hos Lundbeckfonden fået midler til finansiering
af 10 årlige scholarstipendier.
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Bedømmelsesudvalget
Bedømmelsesudvalget er landsdækkende og består af 4 professorer (2 fra Jylland/Fyn og 2 fra
Sjælland) og formanden for DNS (formand for udvalget). Professorerne udpeges af den til
enhver tid siddende bestyrelse for DNS med en funktionsperiode på 3 år med mulighed for
forlængelse i 3 år..
Juli 2014 og med forlængelse juli 2017 udpeges: Prof. David Gaist, Prof. Grethe Andersen, Prof.
Rigmor Jensen, Prof. John Vissing.
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Ansøgningsprocedure
Stipendierne annonceres på Dansk Neurologisk Selskabs hjemmeside, som permanent opslag
med angivelse af ansøgningsfristerne 1. juni. og 1. december med planlagt start på
scholarstipendiet hhv. 1. september og 1. februar.
Ansøgningen skal indsendes som én samlet pdf-fil , som skal være navngivet med ansøgers navn
og indeholde ansøgningsskema med vejleders CV (1 A4 side), studentens CV (1/2 A4 side) og
projektbeskrivelse (max 5 A4 sider 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og
eksklusiv referencer). Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund,
formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan. Stipendiatens rolle i
projektet skal beskrives så det fremgår hvad der forventes af arbejde og bidrag fra
vedkommende, herunder arbejdets faglige relevans, mulighed for at arbejde selvstændigt og
pædagogiske muligheder. For videnskabelig læring og indsigt.
Ansøgningsskema kan downloades fra Dansk Neurologisk Selskabs hjemmeside (LINK).
Krav til ansøgningen
Forskningsprojektets hovedtema skal være neurologi.
Klinisk neurofysiologiske projekter støttes ikke, men henvises til Lundbeckfondens
Scholarstipendium for Klinisk Neurofysiologi
Stipendiet ansøges af projektets hovedvejleder.
Hovedvejlederen skal være speciallæge i neurologi, have akademisk tilknytning til et af de fire
medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for
forskningsårsstuderende.
Projektet skal gennemføres i et neurologisk forskningsmiljø.
Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en medicinstuderende til projektet og
projektet kunne igangsættes indenfor ½ år efter modtagelsen af stipendiet.
Der kan søges om 6 eller 12 måneders stipendium.
Der kan ikke søges stipendium til forskningsperioder som led i studieplanen – disse finansieres
via SU.
Bedømmelse
Stipendier uddeles to gange årligt, hhv. juni og december, mhp. start i hhv. efterårs- og
forårssemesteret.
Bedømmelsen foretages af Bedømmelsesudvalget.
Ved uenighed om bevilling af stipendium afgøres sagen ved afstemning. Ved stemmelighed
beslutter DNSs formand tildelingen. Lundbeckfondens repræsentant er uden stemmeret.
Stipendium kan uddeles til kvalificerede ansøgere fra alle landets fire medicinske fakulteter.
I bedømmelsen af ansøgningerne indgår følgende parametre:
1. Projektets kvalitet med vægt på hypotesens klarhed og relevans, metodens stringens, og
projektet gennemførbarhed
2. Kvaliteten af det neurologiske forskningsmiljø som stipendiaten skal tilknyttes.
3. Stipendiatens rolle, specielt hvad angår opnåelse af faglig indsigt og videnskabelig læring,
4. Projektet skal realistisk kunne gennemføres i løbet af et år
Hvert af ovenstående punkter vurderes selvstændigt.
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Pointgivning baseres på en skala fra 1-5, hvor 1 er det bedste og 5 det dårligste trin:
1: Perfekt, 2: Særdeles god, 3: God, 4: Acceptabe, 5: Utilstrækkelig
Ansøgningerne prioriteres efter en vægtet sum-score. Projektets kvalitet (originalitet, klinisk
væsentlighed, klarhed, metode) vejer tungest i den samlede evaluering (vægtet med en faktor 2),
men forskningsmiljøet, den studerendes rolle og projektets gennemførbarhed indenfor
studietiden er også væsentlige parametre (vægtet med en faktor 1).
I forhold til gennemførbarheden, skal det også medtages om der er søgt stipendium for et halvt
eller et år. Endelig tages i prioriteringen hensyn til den geografiske fordeling af stipendiater og
repræsentation af forskellige forskningsområder så som basal forskning, epidemiologi og klinisk
forskning.
Bedømmelsen gennemføres af det nedsatte bedømmelsesudvalg ved møde eller votering kort tid
efter ansøgningsfristerne. Mødet kan gennemføres som telefon- eller skype- møde, og mødet kan
aflyses, hvis der ikke er ansøgere, eller hvis der forud for mødet via mail kan opnås enighed om
afgørelsen.
Bevilling
Bevilling skal administreres af et universitet eller hospitalsafdeling
Budget
Lundbeckfonden ansøges 1.400.000 DKK pr år, hvilket vil kunne finansiere 10 helårlige
stipendier til dækning af løn (120.000) og drift (20.000), f.eks. bøger, software, kurser og
kongresdeltagelse.
Hvis der bevilges 6 måneders stipendium finansieres dette med 70.000 (60.000 + 10.000).
Afrapportering
Ansøgere, som tildeles stipendium, skal ved afslutning af forskningsåret indsende rapport om
projektets gennemførelse til DNSs sekretariat. Ved publikation af undersøgelsesresultaterne skal
link til publikationerne eftersendes. DNS samler de indkomne rapporter og sender en samlet
rapport til Lundbeckfonden.

Jesper Erdal
Formand for DNS
16.4.2017
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