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Forord
Dansk Sygeplejeråd uddeler hvert år stipendier for at styrke den faglige udvikling inden
for sygepleje. Stipendierne gives til sygeplejersker og sygeplejestuderende, der skal
deltage i studiebesøg, kongresser m.v. i udlandet.
Stipendieuddelingen udgør en vigtig indsats for Dansk Sygeplejeråd og stemmer overens med vores vision: Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund.
Dansk Sygeplejeråd finansierer en del af stipendiemidlerne. Den anden del
kommer fra “M. L. Jørgensen og Gunnar Hansens fond”.
Det er vigtigt at lægge mærke til, at der udelukkende uddeles stipendier til arrangementer i udlandet.
I denne folder kan du læse mere om retningslinjerne.

Grete Christensen, formand, DSR

Stipendier til deltagelse i
studiebesøg, konferencer
og kortere kurser i udlandet
Formål
At give sygeplejersker mulighed for at deltage i udenlandske, faglige arrangementer og
studiebesøg.
Målsætningen er, at sygeplejersker kan øge deres indsigt i udviklingen inden
for sygeplejen internationalt på forskellige områder og derved bidrage til faglig
udvikling.
Ansøgning
Du finder ansøgningsskema på www.dsr.dk/stipendiefonden.
• Ansøgningen skal være vedlagt din individuelle sygeplejefaglige begrundelse for hvordan du vil bruge din deltagelse i arrangementet i sygeplejen.
• For at vi kan behandle din ansøgning, skal vi modtage ansøgningen rettidigt. Evt.
manglende bilag til ansøgningen kan du eftersende, så vi har dem senest onsdag
inden det bevillingsmøde, hvor vi behandler ansøgningen.
• Du skal have søgt arbejdsgiver om økonomisk støtte og tjenestefrihed med løn, for at vi
kan behandle ansøgningen.
• Temaet for arrangementet skal være sygeplejefagligt og/eller relateret til danske sygeplejerskers virksomhedsområde.
• Hvis du modtager anden økonomisk støtte til samme arrangement, skal du oplyse det
til os. Oplysningen skal også være os i hænde senest onsdag inden det bevillingsmøde,
hvor vi behandler ansøgningen.

Bevillingspraksis
• Vi behandler alle ansøgninger måneden inden arrangementet finder sted.
• Vi giver støtte til transport, overnatning og deltagerafgift.
• Vi giver støtte til maksimalt 5 deltagere til samme arrangement. Vi tager bl.a. hensyn til
geografisk spredning og om du har opnået stipendium inden for de seneste år.
• Du kan opnå stipendium én gang årligt.
• Ansøgere, der skal holde oplæg/har fået antaget abstrakt eller poster, har fortrinsret.
Beløbsstørrelse
Vi tildeler stipendier efter følgende retningslinjer:
• Maksimum kr. 5.000: Arrangementer af 1 - 5 dages varighed med rejse i Europa.
• Maksimum kr. 6.000: Arrangementer af 1 - 5 dages varighed med rejse uden for Europa.
• Maksimum kr. 7.000: Arrangementer af mere end 5 dages varighed.
Medlemsforhold
Umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet skal du have været aktivt medlem af Dansk
Sygeplejeråd i mindst 1 år. Dit medlemskab skal opretholdes under arrangementet.
Tidsfrister og bevillingsdatoer
På www.dsr.dk/stipendiefonden kan du se ansøgningsfrister, bevillingsdatoer mm.

Kun for sygeplejestuderende:
Stipendier til studiebesøg og
studieophold i udlandet
Formål
At give sygeplejestuderende mulighed for studier i udlandet med faglig og uddannelsesmæssig relevans.
Ansøgning
Du finder ansøgningsskema på www.dsr.dk/stipendiefonden.
• Til din ansøgning skal være vedlagt din individuelle sygeplejefaglige begrundelse for
hvordan du vil bruge din deltagelse i arrangementet i uddannelsen og i sygeplejen.
• Sygeplejeskolens internationale koordinator skal godkende opholdets uddannelsesrelevans.
• For at vi kan behandle din ansøgning, skal vi modtage din ansøgning og bilag rettidigt.
Hvis du ikke har modtaget bekræftelse på arrangementet, når du sender din ansøgning, kan du eftersende bekræftelsen, så vi har den senest onsdag inden det bevillingsmøde, hvor vi behandler ansøgningen.
• Hvis du modtager anden økonomisk støtte til samme arrangement, skal du oplyse det
til os. Oplysningen skal også være os i hænde senest onsdag inden det bevillingsmøde,
hvor vi behandler ansøgningen.
Bevillingspraksis
• Alle ansøgninger behandles måneden inden arrangementet finder sted.
• Vi giver støtte til transport, overnatning og kursusafgift.
• Vi giver støtte til maksimalt 5 deltagere til samme land. Der tages bl.a. hensyn til geografisk spredning.
• Du kan som sygeplejestuderende kun blive tildelt et stipendium under sygeplejestudiet.

Beløbsstørrelse
Vi tildeler stipendier efter følgende retningslinjer:
• Maksimum kr. 5.000: Arrangementer af 1 - 5 dages varighed med rejse i Europa.
• Maksimum kr. 6.000: Arrangementer af 1 - 5 dages varighed med rejse uden for Europa.
• Maksimum kr. 7.000: Arrangementer af mere end 5 dages varighed.
Medlemsforhold
Umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet skal du have været aktivt medlem af Dansk
Sygeplejeråd i mindst 1 år. Dit medlemskab skal opretholdes under arrangementet.
Tidsfrister og bevillingsdatoer
På www.dsr.dk/stipendiefonden kan du se ansøgningsfrister, bevillingsdatoer mm.
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