STEEN HUSTEDS

MINDELEGAT
I Steen Husteds navn uddeler Dansk Selskab for Trombose og
Hæmostase (DSTH) årligt et forskningslegat på op til 15.000 kr.
Rejselegatet uddeles til et DSTH-medlem, der søger økonomisk støtte til en kongresrejse eller et forskningsrelateret besøg på en institution i Danmark eller udlandet. Formålet skal være at præsentere
nye forskningsresultater eller få specifikke færdigheder inden for et defineret (fagområde-relateret)
udviklings- eller forskningsområde. Ansøgninger til legatet vurderes af DSTH-bestyrelsen. Rejselegatet uddeles ved et årligt DSTH-møde og udbetales ved fremsendelse af relevante bilag indenfor 12
måneder efter uddelingen. Modtageren af legatet vil få besked på forhånd og vil blive bedt om at holde
en kort præsentation på mødet og/eller i DSTH Forum relateret til det forskningsmæssige og/eller udviklingsmæssige indhold af ansøgningen.

KRAV TIL ANSØGNING
1.

Legatet kan søges af medlemmer af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.

2.

Der kan søges om støtte til transport (dog ikke taxa el. kørsel i egen bil), deltagergebyr
til konference samt hotel/bolig i forbindelse med rejsen. Der gives ikke støtte til løn,
diæter eller forskningsudstyr.

3.

Der indsendes en skriftlig motiveret ansøgning på max en A4 side + et budget.
Derudover vedlægges et CV på max to sider inkl. eventuelle publikationer.

4.

Hvis der søges til præsentation af abstract, skal dette samt dokumentation for indsendelse
samt evt. accept af abstract vedlægges som bilag. Såfremt abstractet bliver accepteret efter
fristen for ansøgning, bedes dokumentation for accept fremsendt.

5.

Hvis der ansøges om støtte til et studiebesøg, skal formålet med dette besøg beskrives.
Studiebesøget skal være godkendt af vejlederen/lederen på ansøgerens nuværende
ansættelsessted. Dokumenteret aftale (helst i form af letter of invitation) fra den
modtagende institution skal vedlægges.

6.

Såfremt den samlede udgift forbundet med deltagelse i kongres/studiebesøg overstiger
legatets størrelse, skal det dokumenteres, at den resterende finansiering er sikret.

Ansøgningsfrist for uddeling ved efterårsmødet 2021 er 1. september 2021
Ansøgningen sendes pr. mail til: DSTHs næstformand Mariann Tang, mariann.tang@clin.au.dk

