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Brugeroprettelse 

1. Gå til E-fond. 
Først taster du adressen: https://www.efond.dk/etf ind i din foretrukne browser. 

Derefter trykker du på den lille knap: 

  

Eller venter fem sekunder på at blive viderestillet til siden: 

https://www.efond.dk/ansogning/index1.php?fondnr=66. 

2. Opret dig som bruger 
På denne side skal du oprette dig som bruger for at få adgang til ansøgningsskemaet.Har du tidligere 

benyttet e-fondsystemet, skal du blot logge dig ind. 

 

Her trykker du på linket markeret med rødt ovenfor – med teksten: ”Har du ikke anvendt 

Ergoterapeutforeningens elektroniske ansøgningssystem, klik her”. 

3. Udfyld dine oplysninger 
Når du har trykket på linket, kommer du til følgende side: 

 

https://www.efond.dk/etf
https://www.efond.dk/ansogning/index1.php?fondnr=66


Her indtaster du den e-mailadresse, som du ønsker at benytte til at logge dig ind i e-fondssystemet 

med. Feltet er markeret med rødt ovenfor. Derefter trykker du på knappen ”Fortsæt >”. 

På den følgende side indtaster du de resterende oplysninger. 

 

 

Øverst kan du se, om den e-mail du har indtastet er ”ledig”. Det vil fremover være dit brugernavn til 

e-fondssystemet.  

Derefter vælger du en adgangskode og indtaster den to gange i felterne markeret med rød ovenfor. 

Til sidst indtaster du dit for- og mellemnavn og endelig dit efternavn i de to felter markeret med blå 

ovenfor.  

Når du så har gjort det, trykker du på knappen ”Fortsæt – opret bruger >”. 

 

Efter du har trykket på knappen, viser systemet dig en oversigt over dine oplysninger. Ser det hele 

fint ud, trykker du på knappen ”Fortsæt >”.  

4. Du er nu logget ind i e-fondsystemet  
Din bruger nu oprettet og du kan benytte systemet. Husk at notere dit brugernavn og adgangskode 

til senere brug.  

 



Opret din ansøgning 
 

1. Vælg ansøgningsskema 
Når du er logget ind i systemet kommer du til denne skærm: 

 

 

Her kan du se en oversigt over de tilgængelige ansøgningsskemaer som er tilgængelige. Da vi er i 

gang med at lave en ansøgning om specialistgodkendelse, vælger vi et af de to skemaer markeret 

med rød:  

- Ansøgning om specialistgodkendelse niveau 1 (certificeret kliniker) 

- Ansøgning om specialistgodkendelse niveau 2 (specialist) 

NB: Er du i tvivl om, hvilket af de to skemaer er det rigtige for dig? Så læs nærmere på: 

https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/specialistgodkendelse.  

Når du har valgt det korrekte skema, trykker du på knappen ”OK (opret ansøgning)”.  

 

 

 

 

 

https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/specialistgodkendelse


2. Kvittering og kontrolnummer 
Systemet viser dig en oversigt over dit valg på den følgende side: 

 

Er du tilfreds, trykker du på knappen ”Fortsæt”. 

 

Herefter bliver din ansøgning tildelt et kontrolnummer. Det er ikke noget, du behøver at notere. Det 

er udelukkende til voesbrug, så vi senere kan finde det i systemet, hvis du får brug for hjælp til din 

ansøgning. 

Du trykker igen på knappen ”Fortsæt”. 

Din ansøgning er nu oprettet og du er klar til at udfylde selve ansøgningsskemaet.  

  



Gode råd til din ansøgning 

1. Der er hjælpetekster i venstremargenen 
Som I kan se (markeret med rødt) på skærmbilledet herunder, er der i alle ansøgningsskemaets 

afsnit, hjælpetekster i venstre margin til hver boks. Det er også her, du kan se, hvilke felter der SKAL 

udfyldes, og hvilke der ikke er krav om skal udfyldes.  

 

  



2. Gem, gem, gem… 
I alle afsnit i ansøgningsskemaet er der en ”Gem ændringer…”-knap øverst og nederst. Herunder kan 

duse knapperne markeret med rødt – henholdsvis: ”Gem ændringer herunder” og ”Gem ændringer 

herover”. 

 

Brug Gem-knapperne flittigt. Systemet gemmer IKKE automatisk og du bliver heller ikke spurgt, om 

du vil gemme, når du skifter afsnit i ansøgningsskemaet. 

  



3. Du kan gå til og fra dit ansøgningsskema 
I e-fondsystemet kan du lave din ansøgning over flere omgange, eller flere dage. Bare du har gemt 

skemaet undervejs.  

Når du åbner systemet på ny vil du se denne skærm:  

 

Her kan du se dine igangværende ansøgninger og når du vil gå videre med din ansøgning, trykker du 

på knappen ”Rediger”, som er markeret med rødt herover.  

4. Opret dine bilag først 
Et andet godt råd er, at du efter at have udfyldt afsnit 1, går videre til afsnit 3 i stedet for afsnit 2. I 

afsnit 3 uploader du eller vedhæfter du alle dine bilag, og i afsnit 2 skal du nemlig bruge 

bilagsnumrene. Og det er svært at holde styr på, hvis de ikke endnu er uploadet eller vedhæftet din 

ansøgning. 

  



Sådan udfylder du ansøgningsskemaet 

1. Skemaets afsnit forklaret 
Øverst på ansøgningsskemaet finder du denne menu: 

 

Ved at trykke på knapperne med de forskellige trin, kan du hele tiden hoppe rundt mellem de 

forskellige afsnit i ansøgningen. 

- Trin 1: Personlige oplysninger: Her indtaster du alle dine stamoplysninger som: navn, 

adresse, uddannelse, medlemsnummer etc. 

- Trin 2: Ansøgning: Feltet navn fortæller egentlig ikke rigtig noget om, hvad der skal udfyldes 

her. Det er her, hvor du skal angive din erfaring indenfor de områder, der er inkluderet i din 

ansøgning – fx klinisk praksis, efteruddannelse, supervision etc.  

- Trin 3: Vedlæg bilag: Her uploader og navngiver du dine bilag. 

- Trin 4: Se ansøgning: Som navnet indikerer, kan du i dette afsnit se din ansøgning.  

- Trin 5 Færdiggør ansøgning: Når du er færdig med at udfylde din ansøgning, er det her du 

trykker på ”Send ansøgning”. 

2. Trin 1 – personlige oplysninger 
Det er meget ligetil at udfylde skemaet i trin 1. Bemærk at for at dit skema er gyldigt, skal du 

udfylde: 

- Autorisationsnummer 

- Uddannelse (Drop-down-menu) 

- Stilling 

- Postnummer, by og telefonnummer 

Når du har udfyldt hele trin 1, så husk at trykke på ”Gem ændringer herunder/herover”-knappen. 

3. Trin 3: Vedlæg bilag 
Som nævnt, anbefaler vi, at du udfylder trin 3 før du udfylder trin 2. På den måde har du alle bilag 

inde i systemet og kan referere til dem i trin 2.  

TIP: Et godt råd er, at du, før du begynder at uploade dine bilag,  har navngivet dem med et nummer 

og en beskrivelse af, hvad de indeholder. På den måde bliver det meget nemmere for dig at arbejde 

med. 

Når du vil uploade dit bilag, trykker du på knappen: ”Vælg fil” og søger dig frem til den fil, du gerne 

vil bruge som bilag – derefter trykker du på knappen: ”Upload”. Du kan se begge knapper markeret 

med rødt på billedet herunder. 



 

Når du har valgt filen og uploadet den, vil du kunne se den i oversigten under ”File”: 

 

Her kan du hele tiden holde øje med, hvor mange filer du har uploadet, og skulle du komme til at 

vælge en forkert fil, kan du altid vælge ”Slet”. 

4. Trin 2 – Ansøgning 
Når du er færdig med at uploade dine bilag, er du klar til at gå til Trin 2 – ansøgning. 

Øverst skal du angive, om du er medlem i et fagligt selskab og hvilket område du ansøger om 

specialistgodkendelse indenfor – de bokse markeret med rødt herunder. 

 

 

 



Så er det tid til at skrive en følgetekst til dine bilag. Det gør du i de forskellige afsnit. Der er en 

beskrivelse til hvert felt, som skal udfyldes. 

 

 

 


