
 

Rejselegater til unge forskere i psykoterapi i 

den regionale psykiatri 

 
NFKP (Netværk for forskning og kvalitetssikring i psykoterapi) udlodder rejselegater til unge forskere indenfor 

psykoterapi i den regionale psykiatri. Der kan i 2019 ansøges om fire legater på hver 5.000 kr. mhp. deltagelse 

i konference eller anden rejseaktivitet i forbindelse med forskning i psykoterapi.  

Bedømmelseskomité 
Udnævnes af bestyrelsen og består af 2 bestyrelsesmedlemmer og to eksterne, der stilles i forslag af 

bestyrelsen. Komiteen vil repræsentere både voksen og B&U psykiatri, to psykoterapeutiske retninger 

(f.eks. psykodynamisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi) samt en yngre forsker.  

Målgruppe 
 Legaterne kan søge af ansatte i regionspsykiatrien med forskningsprojekt indenfor det 

psykoterapeutiske felt. Dette omfatter ph.d.-studerende, forskningsassistenter, forskningsaktive 

klinikere og andre unge forskere. Legatet kan ikke søges efter opnået Ph.d.-grad.   

Udvælgelseskriterier 
 Projektets relevans for psykoterapi forskning og kvalitetsudvikling i psykiatrien 

 Projektets stringens og formulering  

 Relevansen af anvendelsen af legatet for psykoterapifeltet i DK. 

Relevante aktiviteter omfatter deltagelse i videnskabelige kongresser, workshop og kurser 

omhandlende psykoterapiforskning, eller dertil knyttet metode. Desuden prioriteres 

rejseaktiviteter mhp at formidle forskningsresultater i videnskabelige eller kliniske sammenhænge. 

Det kan f.eks. være relevant, at en forsker vil besøge de regionale psykiatriske centre mhp at 

omsætte ny viden til klinisk praksis for at højne kvaliteten af den psykoterapeutiske behandling.       

 

 



Ansøgningen 
Der benyttes ikke særligt skema. Ansøgningen skal bestå af 5 dele: 

1. Max 1 sides motivation (dansk) 

2. Max 5 sides projektbeskrivelse (dansk, men må gerne være på engelsk) 

3. ½ sides lægmandsresume (dansk) 

4. ½ side med budget/anvendelse af legatet med appendiks i form af program eller lignende 

5. 1 sides ansøger CV 

Sendes som samlet pdf. Max en ansøgning pr ansøger. 

Ansøgningen sendes til NFKP’ e-mail: foreningennfkp@gmail.com, der distribuerer ansøgningerne til 

bedømmelseskomiteen efter udløb af fristen. 

Tildeling 
Ansøgerne får svar på e-mail.  Ansøgere, der får legat, får fri adgang til næste heldagsmøde og forventes at 

præsentere deres projekt kort (5-10min) i forbindelse en festlig uddeling af legatet på dagen. Kasserer 

overfører legatet til regional forskningskonto oplyst af ansøger. 

Ansøgere skal være indforstået med, at deres oplysninger gemmes i et lokalt register i op til 5 år mhp 

revision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


