Kommissorium
Kommissorium for anvendelse
af overskydende midler
fra Etf’s Praksispulje

Baggrund og formål

Formålet med Forskningsfonden er at yde
tilskud til udviklingsarbejde og forskning

Alle aktive medlemmer af Ergoterapeut-

indenfor ergoterapi i overensstemmelse

foreningen bidrager med 184 kr. af det

med Etf’s forskningspolitik. Fokus her er

samlede årlige kontingent, som allokeres

på udvikling af ny viden indenfor ergote-

til Praksispuljen og Forskningsfond. Det

rapi, herunder sikring og udvikling af det

genererer mere end en 1.1 mio.kr. årligt til

videnskabelige grundlag for de ergotera-

faglig udvikling og forskning i ergoterapi.

peutiske teorier og metoder.

Midlerne fordeles ligeligt mellem de to
fonde.

I 2016 blev Etf’s fondsansøgningsprogram
elektronisk via www.efond.dk

Uddeling fra Etf’s fonde og puljer blev
permanet i år 2000 og vurderes som en

På REP07 blev der givet mandat til, at HB

stor succes for Etf* medlemmer. Projekter,

kan administrere medlemmernes indbe-

som finansieres fra fondene, er med til at

talinger til Praksispuljen og Forsknings-

støtte udvikling og forskning i ergoterapi.

fonden under ét – benævnt ”Professions-

Der er også generelt stor interesse for at

udviklingsrammen”. Alligevel tegner der

søge midler ikke mindst i Forskningsfon-

sig et billede af, at alle Forskningsfondens

den. Her er det særligt ergoterapeuter

midler årligt uddeles, mens Praksispuljens

under ph.d.-uddannelse, der ansøger om

midler efterlader et større overskydende

midler. Bevillingsudvalget har præcedens

beløb.

for at støtte med op til 120.000 kr. til gennemførsel af et ph.d.-projekt.

Etf’s hovedbestyrelse har derfor i september 2016 vedtaget at øremærke over-

Formålet med Praksispuljen er, at bevil-

skydende midler fra Praksispuljen som

gede projekter skal skabe sammenhæng

udgør en mio. kr. til forskning og udvikling

mellem aktuel ergoterapiteori og ergote-

i ADL-området, som er kerneopgave for

rapeutisk praksis eller skal/kan omsætte

ergoterapeuter.

viden og erfaring til evidensbaserede
kliniske retningslinjer.
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Afgrænsning og midler

Hvem og hvornår
kan der ansøges?

Anvendelse af overskydende midler fra
Etf’s Praksispulje udgør en mio. kr. og er

Der skal ansøges senest den 15. september

besluttet anvendt på et eller to projekter,

2017 og det er et krav, at projektet igang-

som gennem en forskningsbaseret tilgang

sættes i 2018.

kan understøtte ADL-området.
Til ansøgning anvendes Praksispuljen mrk.
ADL defineres som: ADL (Activities of

”ADL-projekt”. Ansøgningsperioden er 15.

Daily Living) på dansk, som aktiviteter i

april til 15. september 2017.

almindelig daglig livsførelse. ADL begrebet

Der ansøges via Praksispuljen på www.

anvendes i forbindelse med funktions-

efond.dk, som anvendes ift. Etf’s fonde og

evne.

puljer i øvrigt. Tilgang til efond via Etf’s
hjemmeside.

ADL opdeles i PADL og IADL:
PADL (Personal Activities of Daily

Krav:

Living) – personlige hverdagsaktiviteter. Omfatter basale daglige aktivi-

Ansøger skal være aktivt medlem af Etf.

teter, der er nødvendige for opretholdelse af liv og velbefindende.

Ansøgere kan være enkeltperson el-

IADL (Instrumental Activities of Daily

ler team, men det er et krav, at der er en

Living) – Instrumentelle hverdagsak-

vejleder med forskningsuddannelse på

tiviteter. Omfatter komplekse udad-

projektet.

vendte aktiviteter, der gør det muligt
at leve et uafhængigt liv I hjemmet og

Det er et krav, at der arbejdes efter en

samfundet.

vidensbaseret tilgang i projektet. Des-

Kilde: Basisbogen 2013

uden at Etf efterfølgende uden yderligere
omkostninger får adgang til publicering af
validerede redskaber på etf.dk.

Vurdering af ansøgninger
Det er også et krav, at projektet afrapporBevillingsudvalget fungerer som ekspert-

teres mhp formidling til Etf’s medlemmer

udvalg i forhold til vurdering af det faglige

også selvom, der eventuelt publiceres

indhold og kvalitet i projekterne, mens

resultater i et videnskabeligt tidsskrift.

styregruppen udgøres af Etf’s hovedbestyrelse. Styregruppen får til opgave

Mere information om ansøgning og krite-

at udvælge projektansøgning(er) ud fra

rier hos chefkonsulent i Etf, Ulla Garbøl på

følgende kriterier:

ug@etf.dk eller tilf: 536 4925

Evidensbasering af ADL- redskab og
metode til anvendelse i forhold til
såvel borgere som patienter


ADL som mål og middel
Tilgængelighed i forhold til at forbedre
grundlaget og kvaliteten i ADL
ADL som kernefaglig intervention i
forhold til at styrke ergoterapeuters
position og synlighed på ADL-området
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