
  September 2016 

Ergoterapeutforeningens forskningsstrategi (Vedtaget på HB-møde september 2016) 

Nærværende forskningsstrategi har til formål at præcisere og konkretisere intentionerne, som de er 

beskrevet i ”Ergoterapeutforeningens uddannelses- og forskningspolitik” fra april 2014. Med afsæt i 

uddannelses- og forskningspolitikken og med input fra Etf’s Videnskabelige Råd (EVR), vil Etf gerne 

understøtte forskning i ergoterapi på følgende måde: 

 

Etf vil gennem Etf’s Videnskabelige Råd samt Ergoterapifagligt Selskab for Forskning arbejde for at 

fremme og synliggøre praksisrelevant ergoterapeutisk forskning. Det vil ske gennem: 

 At udvikle og videreudvikle forståelig formidling af aktuelle forskningsresultater via Etf’s medier, 

herunder videnbank 

 At understøtte gensidig forpligtigelse mellem EVR, de faglige selskaber, klubber og Etf’s sekretariat 

om aktuel formidling af forskning 

 At øge arbejdspladsernes interesse og mulighed i at deltage i forskningsprojekter gennem øget info 

og samspil 

 At understøtte at alle forskningsprojekter i ergoterapi har en ergoterapeutisk fagkyndig vejleder 

eller medvejleder 

 At fastholde ergoterapeuter med akademisk overbygning som medlemmer i Etf  

 

Professionshøjskoler, universiteter og de enkelte arbejdspladser skal i højere grad indgå i forpligtende 

samarbejder om konkrete forskningsprojekter, så det sikres, at den nyeste viden bliver brugt i 

undervisning og klinisk praksis. Dette vil ske gennem: 

 At understøtte et øget samspil mellem forskning og praksis generelt 

 At understøtte et godt og optimalt samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler 

 At understøtte afholdelse af arrangementer om forskning på Professionshøjskoler og Syddansk 

Universitet med bl.a. oplæg og workshops, hvor ergoterapeuter fra praksis og studerende deltager 

 At understøtte at flere udviklingsterapeuter ansættes på arbejdspladserne 

 At understøtte at viden fra forskningsprojekter implementeres i praksis 

 At støtte sam-finansering af forskningsstillinger og forskningsprojekter 

 

Etf vil gerne arbejde for at der tilvejebringes flere midler til forskning. Dette vil ske gennem: 

 At udøve bred interessevaretagelse ift. fonde, arbejdsmarkeds partnere (f.eks. Kl og DR) og 

patientorganisationer, der har et forskningsfokus 

 At yde økonomisk støtte til den ergoterapeutiske forskning gennem Etf’s fonde og ekstra bevillinger 

 At understøtte flere forskningsstillinger (bl.a. ph.d.- og postdoc-stillinger) 

 

 

 


