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UDVALGETS FORMÅL 

Udvalgets formål er at fremme og udbrede udvikling af - og forskning i ergoterapi og områder med relevans 
for professionens udvikling, ved at bevilge midler fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, Forskningsfond 
Rejsefond og Studierejsefond.  

UDVALGETS KOMPETENCE 

Udvalget arbejder under Hovedbestyrelsens ansvar og er rådgivende over for Hovedbestyrelsen.  
Udvalget bevilger midler fra Praksispuljen, Forskningsfonden, Rejsefond og Studierejsefonden, ud fra de gæl-
dende retningslinjer, som er udstukket af Hovedbestyrelsen.  
Udvalgets medlemmer har tavshedspligt i forbindelse med alle ansøgninger. 
 

UDVALGETS SAMMENSÆTNING 

Udvalget består fra 2019 af syv ergoterapeuter, der udpeges af Hovedbestyrelsen efter opslag i "Ergotera-
peuten". Ved udpegningen af de syv ergoterapeuter lægges der vægt på, at de samlet set repræsenterer 
følgende: 
 

• 3 medlemmer fra forskningsområdet  

• 2 medlemmer fra praksis 

• 1 medlem fra lederområdet 

• 1 medlem fra Etf’s Hovedbestyrelse repræsenteret ved Etf’s næstformand 
 

Funktionsperioden er to år og starter ultimo februar. Pladserne opslås forskudt, således at fire pladser opslås 
i ulige år og tre pladser i lige år. Bemærk venligst at den ene af de syv pladser er reserveret til et medlem af 
Etf’s Hovedbestyrelse. 
 
Der er præcedens for at det er Etf’s næstformand, der er formand for Bevillingsudvalget som Hovedbestyrel-
sens repræsentant. 
Derudover er der knyttet en konsulent og en sekretær til udvalget. Konsulenten, der deltager i udvalgets mø-
der, rådgiver udvalget, men har ikke stemmeret. Konsulenten fungerer som sekretær for udvalget på mø-
derne. Sekretæren bistår med praktisk administration i samarbejde med konsulenten. 

HABILITETSREGLER 

Såfremt et medlem af Bevillingsudvalget selv er ansøger til Praksispuljen, Forskningsfonden, Rejsefond eller 
Studierejsefonden, kan det pågældende medlem ikke deltage i det bevillingspunkt, hvor ansøgningen be-
handles. 

UDVALGETS ARBEJDSOPGAVER 

Udvalget skal behandle ansøgninger til, samt bevilge midler fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, 
Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond. 
 
Udvalget skal gennem sit virke understøtte Ergoterapeutforeningens forskningspolitik, samt foreningens øv-
rige udviklingsarbejde på området, f.eks. samarbejdet med SDU om etablering af et forskningsmiljø omkring 
ergoterapi. 
 
Hovedbestyrelsen kan søge råd og vejledning i udvalget om spørgsmål vedrørende udviklingsarbejde og 
forskning, herunder om foreningens politik på områderne. 


