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Kriterier for behandling af ansøgninger til  
Ergoterapeutforeningens Forskningsfond 
 
 
Ergoterapeutforeningens Forskningsfond udgør sammen med Ergoterapeutforeningens Praksis-

pulje medlemsfinansierede fonde, som har til formål at fremme udvikling af dansk ergoterapi. 

 

Forskningsfonden og Praksispuljen har årligt mere end 1.2 mio. kr. til uddeling, heraf har 

Forskningsfonden en tilførsel på ca. 900. 000 kr. årligt og Praksispuljen en årlig tilførsel på ca. 

300.000 kr. Kriterierne for begge puljer giver Bevillingsudvalget muligheder for samfinansie-

ring ved bevillinger.   
  

Formålet med Ergoterapeutforeningens Forskningsfond er at fremme forskning i ergoterapi. 

Desuden er formålet, at støtte ergoterapeuters forskningsprojekter særligt igennem ph.d.-ud-

dannelse i overensstemmelse med Ergoterapeutforeningens forskningspolitik til gavn for en 

forskningsbaseret udvikling af ergoterapifaget, der kan være med til at løfte den ergoterapeu-

tiske praksis. Uddeling af midler til ph.d.-ansøgere fra Ergoterapeutforeningens Forskningsfond 

afhænger af antallet af ansøgninger i den pågældende bevillingsrunde.  

 

Forskningsfonden har ved uddeling af midler også til formål at fremme forskning som en karri-

erevej for ergoterapeuter og medvirke til at gøre det attraktivt at forske.  

 

Forskningsfonden vægter projekter med fokus på: 

 

- Interventionsforskning i ergoterapi 

- Evidens og klinisk udvikling af ergoterapifaget 

- Forskning i helhedsorienteret rehabilitering hvor ergoterapi er omdrejningspunktet 

- Forskning i områder hvor klientcentrering er i fokus fx gennem PRO / Patient Reported 

Outcome. 

- Forskning i udvikling af det videnskabelige grundlag for ergoterapi 

  

 

Forskningsfonden støtter årligt: 

  

- Der uddeles årligt bevillinger til ergoterapeuters ph.d.-projekter  

      

- Der uddeles årligt op til to egentlige forskningsbevillinger. Temaerne skal afspejle det 

eller de fokusområder, som er gældende i Ergoterapeutforeningens Repræsentant-

skabsperiode 

 

- Der uddeles eventuelt midler til øvrige forskningsprojekter, som opfylder kriterierne for 

Forskningsfonden.  
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Anvendelse af støttemidler: 

 

De anvendte midler skal til enhver tid anvendes i overensstemmelse med bevillingen. Forsk-

ningsfonden støtter: 

- Ph.d. afgift til et universitet 

- Lønmidler til ansøger 

- Konsulentbistand fx hjælp til statistik og oversættelse & korrektur 

- Udgifter til publicering, hvis der ansøges om ”free access” i et relevant tidsskrift 

Forskningsfonden støtter ikke udgifter til inventar, elektronisk udstyr, lønmidler til udarbej-

delse af artikel eller rejseudgifter  

 

Indholdsmæssige kriterier: 
  

I ansøgningen skal indgå:  

 

- En baggrund for projektet herunder en tydelig beskrivelse af projektets relevans for 

dansk ergoterapi 

- En redegørelse for opbygning, projektets metoder og koblingen til dansk ergoterapi 

- En redegørelse for budgettet 

- En finansieringsplan for andre fondsansøgninger 

- En redegørelse for projektets tidsplan  

- En beskrivelse af anvendeligheden af projektet for den ergoterapeutiske praksis. 

 

Krav til ansøgere: 

 

Ansøgere skal være i gang med eller have relevant forskningsuddannelse, tilknytning til en 

forskningsinstitution og mindst en vejleder med ergoterapeutisk baggrund for at kunne ansøge 

om midler i Forskningsfonden.  

 

 

Formelle kriterier:  

 

Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen 

 

Ansøgningen skal være indsendt rettidigt via Ergoterapeutforeningens fondsansøgningspro-

gram www.efond.dk (ansøgningsfrister 15/2 og 15/9) 

 

Ansøgningen skal indeholde cv og vejleders indstilling af projektet. 

 

I bedømmelsen vil indgå om ansøger har søgt andre fonde  

 

Der kan som udgangspunkt kun tildeles en bevilling pr. ansøger ad gangen og der skal afrap-

porteres, inden der kan genansøges. Derudover er der ikke begrænsninger på hvor mange 

gange en ansøger kan ansøge om midler i Forskningsfonden.  

 

Ved bevillinger til forskningsprojekter skal der formidles en kvalitativ statusafrapportering til 

Etf undervejs i projektforløbet. Her skal fokus være på, hvordan projektet kan bidrage til Etf’ s 

medlemmer i praksis. Gælder ikke for ph.d. projekter.   
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Bevillinger: 

Bevillingernes størrelse kan maksimalt udgøre: 

Bevillinger kan maksimalt udgøre 125.000 kr. for ph.d.-ansøgere til et ph.d.-projekt.    

Beløbet kan maksimalt udgøre 250.000 kr. pr. bevilling til forskningsprojekter. 

 

 


