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Kriterier for ansøgninger til  
Ergoterapeutforeningens Praksispulje 
 
 
Ergoterapeutforeningens Praksispulje udgør sammen med Ergoterapeutforeningens Forsk-

ningsfond medlemsfinansierede fonde, som har til formål at fremme udvikling af dansk ergote-

rapi. 

 

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

sispuljen en tilførsel på ca. 300. 000 kr. årligt og Forskningsfonden en årlig tilførsel på ca. 

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

ring ved bevillinger.   
  

Formålet med Ergoterapeutforeningens Praksispulje er at fremme praksis- og kvalitetsudvikling 

af ergoterapi *  

Det er ofte, når der er en kobling mellem praksisudvikling og forskning i evidensarbejdet, at 

det fører til målrettede kvalitetsforbedringer i praksis.   

 

Uddeling af midler fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje afhænger af antallet af ansøgnin-

ger i den pågældende bevillingsrunde.  

 

* Praksispuljens definition på praksisudvikling bygger på OECD’s Frascati definition om at ” Udvikling er 

systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med det formål at 

frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydel-
ser” 

 

 

Praksispuljen vægter projekter med fokus på: 

 

- Implementering af ergoterapeutisk forskning & evidens fx NKR (Nationale Kliniske Ret-

ningslinjer) 

- Afprøvning og/eller implementering af forskningsbaserede ergoterapeutiske interventio-

ner i praksis 

- At omsætte ergoterapeutiske praksiserfaringer til målrettede indsatser og bygge bro til 

forskning 

- Udvikling af standardiserede ergoterapeutiske redskaber gennem validering, afprøvning 

og eventuel oversættelse 

- At oversætte, afprøve og validere ergoterapeutiske arbejdsprocesmodeller og metoder 

- At fremme klinisk ræsonnering i praksis 

- At understøtte ergoterapi i nye kontekster 
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Praksispuljen støtter årligt 

 

- Der uddeles bevillinger to gange årligt fra Praksispuljen  

  

 

 

Praksispuljens Sparringspulje:  

 

- Der uddeles imellem ansøgningsrunderne midler til projektstart fra Praksispuljen’s Spar-

ringspulje. Beløbet er fast og øremærket til konsulentbistand mhp. at få udarbejdet en 

egentlig projektplan. Ansøgere kan selv vælge den konsulent, som er relevant for projek-

tet. Brobygning mellem professionshøjskolerne og praksis vil oftest være relevant.  

 

Anvendelse af støttemidler 

 

De anvendte midler skal anvendes i overensstemmelse med bevillingen.  

Praksispuljen støtter: 

- Frikøb til ansøger 

- Konsulentbistand 

- Administrationsbistand fx hjælp til oversættelse & korrektur 

- Kursus- og/ eller undervisningsmidler hvis disse indgår som en forudsætning for en 

samlet projektgennemførsel  

Praksispuljen støtter ikke udgifter til inventar, elektronisk udstyr, apps, lønmidler til udarbej-

delse af artikel eller rejseudgifter  

Det er en forudsætning for støtte til kursus- og undervisningsmidler at arbejdspladsen støtter 

projektet svarende til 25% af udgifterne. 

 

Indholdsmæssige kriterier 

  

I ansøgningen skal indgå:  

 

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

dansk ergoterapi 

- En redegørelse for projektets metoder 

- En redegørelse for budgettet 

- En finansieringsplan samt eventuel plan for andre fondsansøgninger 

- En redegørelse for projektets tidsplan  

- Forslag til formidling skal indgå som en forudsætning i en projektbeskrivelse. Her skal 

fokus være på, hvordan projektet kan bidrage til Etf’ s medlemmer i praksis    

- Forslag til vejleder for projektets metodiske del 

- Ledelsens opbakning til projektet 
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Krav til ansøgere 

 

Ansøgere skal arbejde i ergoterapeutisk praksis, hvor der arbejdes direkte med patienter/bor-

ger indsatser.  

Samtlige ergoterapeuter som deltager i projektet skal fremgå af ansøgningen  

 

Projekter kan gennemføres i partnerskaber mellem arbejdspladser i praksis.   

 

Formelle kriterier  

 

Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen 

 

Ansøgninger skal være indsendt rettidigt via Ergoterapeutforeningens fondsansøgningsprogram 

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

 

Ansøgninger til Praksispuljens Sparringspulje kan indsendes løbende på mail til bevillingsud-

valg@etf.dk 

 

Ansøgninger kan som udgangspunkt ikke bevilges med tilbagevirkende kraft 

 

Ledelsen på arbejdspladsen skal give skriftligt støtte gennem ansøgningsformularen i efond 

 

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 Praksispuljen.  

 

 

Bevillinger 

Bevillingernes størrelse kan maksimalt udgøre: 

Bevillinger kan maksimalt udgøre 100.000 kr. for et udviklingsprojekt. I Projekter hvor formå-

let er oversættelse, validering og afprøvning af et redskab er bevillingen ikke nødvendigvis 

omfattet af beløbsgrænsen.     

Beløbet kan maksimalt udgøre 75.000 kr. pr. bevilling til frikøb. 

En Bevilling fra Praksispuljens Sparringspulje udgør 10.000 kr. pr. projektbevilling og kan kun 

bevilges en gang pr. projekt.  
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