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Kriterier for behandling af ansøgninger til Ergoterapeutforeningens Forskningsfond 

 

 

Formelle kriterier 

 

1. Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema via efond for Forskningsfonden 

med: 

a.  Projektbeskrivelse  

b.  Ansøgers CV  

c.  Eventuelle anbefalinger 

d.  Eventuelle bilag 

2. Ansøgningen skal være indsendt rettidigt via Etf’s fondsansøgningsprogram 

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

3. Ansøgninger med tilbagevirkende kraft kan ikke imødekommes, når projektet er 

gennemført og afsluttet. Principielt kan man heller ikke søge med tilbagevirkende kraft 

under et projektforløb 

4. Der er ingen på forhånd vedtagne begrænsninger i ansøgningsbeløbets størrelse 

5. Ansøgninger under kr. 1.000 behandles ikke. 

6. Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen. 

7. Projekter, som ikke opfylder de formelle kriterier, vil ikke blive behandlet i 

Bevillingsudvalget 

 

 

Indholdsmæssige kriterier 

 

1. Ansøgningen skal gælde et forsknings- eller udviklingsprojekt, som kan medvirke til at 

indfri følgende formål: 

a. At yde tilskud til udviklingsarbejde og forskning inden for ergoterapi i 

overensstemmelse med Ergoterapeutforeningens forskningspolitik 

 

Forskningsfonden støtter: 

Forskning med henblik på udvikling af det videnskabelige grundlag for ergoterapi  

Forskning med henblik på udvikling af ergoterapeutiske teorier og metoder, herunder også 

oversættelse og validering af udenlandske redskaber  

Forskning i effekt af samt evidens for ergoterapeutiske ydelser  

Forskning i betydningen af menneskelig aktivitet og deltagelse for sundhed og velbefindende  

Forskning i helhedsorienteret rehabilitering 

 

2. Det ansøgte beløb skal bruges inden for et eller flere af følgende områder 

a. Udformning af projektbeskrivelse 

b. Gennemførelse af forsknings/udviklingsprojekt 

c. Konsulentbistand 

d. Kurser, konferencer eller mødearrangementer 

e. Formidling af forsknings/udviklingsprojektets resultater (*) 
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3. Projektbeskrivelsen skal som udgangspunkt mindst indeholde  

a. Problembaggrund, som indkredser en ergoterapeutisk problematik (dvs. 

projekter, hvor andre faggrupper også deltager, godt kan støttes) 

b. Problemstilling 

c. Metodebeskrivelse 

d. Budget og tidsplan 

 

4. Projekter, som ikke opfylder indholdsmæssige kriterier, kan ydes konsulentstøtte ex. til 

udformning af projektbeskrivelse, dog max. kr. 5.000. 

 

 
 

* Definition af formidling: 

Det anses som væsentligt, at ergoterapeuter får mulighed for at anvende forskningsresultater i 

praksis. Derfor er videns udveksling og formidling af forskningsresultater et centralt 

indsatsområde, der skal beskrives i ansøgningen. Der ydes støtte til ex. produktion af posters, 

pjecer eller tilsvarende materiale, som formidler resultaterne af forskningsprojektet. Desuden 

ydes støtte til professionel oversættelse af videnskabelig artikel mhp. publisering i peer-

reviewed tidsskrift. Der ydes ikke støtte til udgifter i forbindelse med deltagelse i konferencer 

ex. tilmeldingsgebyr, rejse og opholdsudgifter. Ansøgninger af den art henvises til 

Studierejsefonden.  

I øvrigt forventes projektets væsentligste resultater formidlet i Etf’s Videnbank. Se vejledning 

om artikelskrivning på www.etf.dk. 

 


