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Stadgar för SFHs fortbildningsstipendier godkända vid SFHs styrelsemöte 
25/8 2010 
 
§ 1 
Ändamålet med SFHs fortbildningsstipendium är att stödja deltagande i internationella 
vetenskapliga möten och utbildningsaktiviteter, samt finansiera studiebesök vid hematologisk 
klinik, institution eller annan forskningsmiljö inom området hematologi.  
§ 2 
Stipendierna utlyses två gånger per år genom annons i Oss Hematologer Emellan (OHE) samt 
på SFHs hemsida. Antalet stipendier per tillfälle beslutas från år till år av SFHs styrelse.  
 
§ 3 
Stipendiet är individuellt. Stipendiesummans storlek, f.n. (2010) 15000 kr, är avpassad för att 
täcka rese- och hotellkostnad jämte registreringsavgift vid deltagande i större internationellt 
möte.  
 
§ 4 
Stipendierna är avsedda för yngre läkare eller forskare verksamma inom hematologin alternativt 
angränsande specialitet. Sökande ska vara medlem i Svensk Förening för Hematologi.  
 
§ 5 
Vid urval av sökanden är det meriterande att sökande har egen aktiv forskning på doktorand 
eller post doc nivå och deltar med abstract, eller är vårdprogramsansvarig på lokal/regional/ 
nationell nivå, eller deltar aktivt i kliniska multicenterstudier.  Vid i övrigt lika meriter har 
sökande som inte erhållit SFHs fortbildningsstipendium under senaste tvåårsperioden 
företräde. 
 
§ 6 
Skriftlig ansökan skickas till SFHs stipendieansvarige och på särskilt formulär. Ansökan ska 
åtföljas av meritförteckning, ev. projektbeskrivning, intyg från handledare eller motsvarande, 
samt ev. abstract. Beslut om stipendium fattas av SFHs styrelse alternativt av styrelsen 
tillsatt stipendiekommitté. Beslutet kan inte överklagas. 
 
§ 7 
Sökande meddelas beslut så fort detta är fattat. Stipendiaternas namn publiceras på hemsidan 
och i OHE.  
 
§ 8 
Stipendiaten skall rekvirera stipendiet inom sex månader efter beviljandet såvida inte annat 
överenskommits. Sökande som inte utnyttjar sitt stipendium ska snarast informera SFH om 
detta inklusive bakomliggande skäl. 
 
§ 9  
Stipendiesumman utbetalas efter kontakt med SFHs skattmästare. Pengarna kan antingen 
betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto, eller i förskott mot bilagd utgiftskalkyl. I 
sistnämnda fall inskickas kvitton i efterhand. 
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§ 10 
Stipendiater förbinder sig att inkomma med en reserapport på ca 750 ord (ca 1,5 A4 sida) 
senast 4 veckor efter avslutad kongress/utbildningsaktivitet. Rapporten kan komma att 
publiceras i OHE.  
 
§ 11 
Sökande som inte inkommer med reseberättelse enligt § 10, liksom de som utan att att 
meddela SFH ej utnyttjar tilldelat stipendium, kan fortsättningsvis inte räkna med att erhålla 
föreningens resestipendier.  
 
 
 


