Carlo Perris minnesstipendium
Stipendiet instiftades vid föreningens årsmöte 2001 med syfte att stödja kognitiv
beteendeterapi. 2008 vidgades syftet till att främja den vetenskapliga utvecklingen rörande
den kognitiva och beteendeinriktade terapin i Sverige. 2020 uppdaterades riktlinjerna.
Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (sfKBT) delar årligen ut
detta stipendium à 25.000 SEK i samband med föreningens årsmöte. Skatt utgår inte på
beloppet.
Stipendiet utlyses årligen via annons i Sokratens vårnummer samt på föreningens hemsida.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst 1 år. Styrelsemedlem kan inte söka.
Sökandens ändamål ska ha anknytning till forskning av betydelse för kognitiva och
beteendeinriktade terapier. Medlen kan användas såväl för genomförande av projekt som för
underlättande av forskningskontakter. Medlen kan även användas till språkgranskning,
handledning och publikation. Publikation kan ske i nationella eller internationella tidskrifter,
både tidskrifter som har granskning av forskare och/eller kliniker. Forskare, kliniker och
studenter är välkomna att söka. Forskningsförankring kan vara på grund- eller avancerad nivå,
samt doktorand och doktorsnivå. Kliniker kan söka utan att vara anknutna till något
universitet.
Sökande ska inkomma med skriftlig ansökan enligt särskilt formulär. Formulär kan erhållas
via föreningens hemsida (www.sfkbt.se). Ansökan ska innehålla en specificerad
kostnadsberäkning samt uppgift om man sökt andra bidrag eller stipendier.
Gäller ansökan kurs, kongress eller studieresa ska kopia på program/inbjudan biläggas.
Inom två år från det stipendiet tilldelats har mottagaren att insända redovisning över resultatet,
lämpad för eventuell publicering i Sokraten eller annan relevant tidskrift. Stipendiaten
förväntas även kunna hålla en kort presentation vid föreningens årsmöte.
Vid icke genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas.
Forskningskommittén behandlar ansökningarna och styrelsen fattar beslut vid höstens första
styrelsemöte. Beslut är inte möjliga att överklaga. Ansökningarna ska vara
forskningskommittén tillhanda senast 10 augusti.
Vem var Carlo Perris?
Carlo Perris var en av grundarna av kognitiv terapi i Sverige och ordförande i SfKBTs
riksförening i många år.
Perris föddes 1928 i Consenza i Italien och dog 2000 i Umeå. Han var psykiatriker och
forskare. Perris utbildade sig i Italien och blev medicine doktor 1950-60. Han flyttade till
Sverige och arbetade som läkare på Sidsjöns sjukhus 1960-65. Han arbetade som lektor och
överläkare vid Umeås psykiatriska klinik 1965-71. Han var president i föreningen Word
Federation Societies of Biological Psychiatry.
Perris skrev böcker, vetenskapliga artiklar, och populärvetenskapliga artiklar i neurologi,
klinisk neurofysiologi, psykiatri och psykoterapi.

