
Ansökningshandlingarna ska skickas in i 13 ex 
(1 original + 12 kopior) före den 1 juni 

(Ansökan om bidrag hos Psoriasisfonden görs på särskild ansökningsblankett) 

ANSÖKAN HOS GÖSTA A. KARLSSONS 60-ÅRS FOND 

OM BIDRAG TILL FORSKNING OM PSORIASIS OCH PSORIASISARTRIT 

Sökande 
Huvudansvarig: Akademisk titel: 

Arbetsplats (fullständig adress, tfn & e-mailadress) 

Medsökande: 

Projekttitel: 

Sammanfattning av forskningsprojektet (skall i sin helhet rymmas i rutan): 

Till ansökan ska bifogas: 
• Fullständigt program för forskningsarbetet
• Meritförteckning
• Kostnadsspecifikation

Dessutom ska i tillämpliga fall bifogas: 
• Rapport av tilldelat anslag (se bilaga)
• Etiska synpunkter alternativt
• Granskning av etisk kommitté
• Förteckning över publicerade arbeten
• Handledarens intyg
• Brukarmedverkan

________________________________________________ 

Brukarmedverkan  i projektet     Ja  (  )   Nej  (  ) 
wwww.psoriasisförbundet.se/brukarmedverkan 

Om ja, ange på vilket sätt i bilaga. 

Eventuella merkostnader för detta ………………. kr 

Ansökan gäller 

      Nytt anslag  (  )   Tilläggs-/ fortsättningsanslag  (  ) 
Utgifter 
Totalt:…………………………………… kr 

- personal………………………………..  kr 

- utrustning………………………………. kr 

- övr. driftskostnader…………………...... kr 

- resor………………………………......... kr 

Söker, kr …………………………….hos Gösta A. Karlssons 60-årsfond 

Söker direkt fortsättningsanslag från Gösta A. Karlssons 60-årsfond 
(ange progressionen i ansökan), bilaga nr:…. 

Har beviljats bidrag från följande råd/stiftelser/fonder (namn & belopp), 
bilaga nr: …. 

Har sökt från följande stiftelser/foner (namn & belopp), bilaga nr: …. 

Datum Underskrift 

Psoriasisförbundet, Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm
Tel: 08-600 36 36  Fax: 08-556 109 19  Organisationsnummer: 802002-7283. E-post: 

info@pso.se www.psoriasisforbundet.se 
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RAPPORT ÖVER TILLDELAT ANSLAG 

1. Kort redogörelse för hur det gått med projektet 1. Kort redogörelse för hur det gått i projektet:

2. Publicerat sen sist:
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