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Ansøgnings skema i FS SASMO regi 
 

Vejledning til ansøgning om økonomisk støtte fra studie og rejse legater i FS SASMO regi. 

Legat ansøgningen ,  evt.. Ansøgningsskema udfyldes og sendes til Legatbestyrer inden ansøgningsfristen 

1.sept. år. XX.  *Bemærk det er ikke muligt at sende via e-mail. 

 Følgende kriterier skal være opfyldt: 

- Ansøger skal have været medlem af FS SASMO i mindst 2 år og ansat på en afdeling i FS SASMO 

regi. 

- Ansøgte formål skal opfylde legatets fundats. 

- Det er muligt at være flere ansøgere om et studierejse projekt, men der skal være en individuel 

ansøgning med person oplysninger, fra hver ansøger. Kan sendes i samme brev. Ansøgte 

økonomiske støtte beløb vil blive delt mellem ansøgerne.  

 

Ansøgningen bør indeholde: 

-  Ansøgers forudsætninger og en Sygeplejefaglig begrundelse for studierejsen, projektet beskrives. 

- Hvis muligt vedlæg kopi af program, bekræftelse fra studie sted /-besøgssteder. 

- Budget over anslået udgifter, samt liste over evt. anden søgt/opnået støtte. 

- Hvis du har fået antaget Abstract, medsend gerne kopi af denne.  

 

Leagat ansøgning til Fs sasmo studie- rejse legat 

- Ansøgningsskema kan downloads, udfyldes og sendes til Legatbestyrer inden ansøgningsfristen 

1.sept. år. XX.  *Bemærk det er ikke muligt at sende via e-mail. 

- Du er også velkommen til at skrive en individuel ansøgning. 

Hvis der opnås økonomisk støtte fra FS SASMO 

- Skal der indsendes udbetalings skema til  FS SASMOs Kasserer. (Bliver tilsendt modtageren) 

- Legatmodtager skal indsende org. Bilag fra omkostninger til studierejsen, svarende til det modtaget 

økonomiske støtte beløb. Til FS SASMOs kasserer senest 2 måneder efter afsluttet studie ophold.  

-  legatmodtager forpligter sig til at skrive en kort studierapport til FS SASMO legatbestyrer senest 2 

måneder efter afsluttet studie ophold. Rapporten vil evt. blive bragt i Tråden. 

Hvis der opnås støtte fra et firma legat: 

Legatmodtageren får besked fra FS SASMOS legatbestyrer hvordan legatet bliver udbetalt. 

Vejledning til rapport skrivning:  

Rapporten kan indeholde.  

Studierejsens mål /formål og hvorfra der er opnået økonomisk støtte.  

Sammendrag af faglige erfaringer fra opholdet. Hvad er der opnået af viden og hvordan vil den blive brugt 

efter opholdet. Hvilken gavn får (kan få) patienter eller andre sygeplejerske kollegaer af studierejsen. 


