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Kriterier for behandling af ansøgninger til Ergoterapeutforeningens Praksispulje  

 
 

 

Formelle kriterier 

 

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

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 maksimumgrænser i ansøgningsbeløbets størrelse, 

men i projekter, hvor der ansøges om midler til finansiering af ekstern leverandør over 

60.000 kr., skal der minimum være indhentet to pristilbud  

5. Ansøgninger under kr. 1.000 behandles ikke 

6. Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen  

7. Projektet skal tage udgangspunkt i en ergoterapeutisk arbejdsplads, hvor der arbejdes 

direkte med patient/klient/borger  

8. Projektet kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner eller aktører  

9. Arbejdsgiver skal yde finansiel støtte til projektet ex. i form af frikøb/arbejdstid, 

undervisning eller materialer. Privatpraktiserende ergoterapeuter skal dokumentere 

tilsvarende egen dækning af udgifter **. 

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

Bevillingsudvalget  

 

 

Indholdsmæssige kriterier  

 

1. Projektet skal opfylde et eller flere af følgende formål: 

a.   at kvalitetsudvikle og dokumentere ergoterapeutiske ydelser  

b.   at forbedre grundlaget for prioritering af de ergoterapeutiske ydelser 

c.   at synliggøre og præcisere ergoterapi på den enkelte arbejdsplads  

 

2. Projektet skal opfylde et eller flere af følgende mål: 

a.   at skabe sammenhæng mellem aktuel ergoterapiteori og ergoterapeutisk 

praksis ved at implementere ergoterapeutiske modeller/teorier og redskaber 

b.   at omsætte ergoterapeutisk viden og praksis erfaring til udarbejdelse og 

implementering af evidensbaserede kliniske retningslinjer 

c.   at udvikle ergoterapeutiske ydelser  

d.   at oversætte, afprøve og validere ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, 

arbejdsprocesmodeller og metoder 
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3. Det ansøgte beløb skal bruges inden for et eller flere af følgende områder  

a.   Gennemførelse af praksisprojekt (*) 

b.   Undervisning i forbindelse med praksisprojekt  

c.   Konsulentbistand (projekt/praksisvejleder)  

d.   Støtte til kursus eller mødevirksomhed som del af praksisprojektet (**)  

e.   Formidling af praksisprojektets resultater (***)  

 

 

4. Projektbeskrivelsen skal som udgangspunkt mindst indeholde  

a.   Problembaggrund, som indkredser en ergoterapeutisk problematik  

b.   Formål og mål  

c.   Metode og midler  

d.   Tidsplan  

e.   Plan for evaluering og formidling  

 

5. Projekter, der ikke opfylder de indholdsmæssige kriterier, kan ydes konsulentstøtte til 

udformning af projektbeskrivelse, dog max. kr. 5.000 (se ovenfor). 

 

 

* Praksisprojekter med fokus på implementering af ergoterapeutisk intervention kan søge 

frikøb op til 50.000 kr. (gældende fra anden bevillingsrunde i 2010) 

 

** Ved ansøgninger om støtte til kurser forventes arbejdspladsen at bidrage i form af 

tjenestefrihed til ergoterapeuter eller underviser. Arbejdspladsen bidrag skal udgøre mindst 25 

% af kursusafgiften. For privatpraktiserende gælder, at egenudgiften udgør en tilsvarende 

procent-del. 

 

*** Skriftlig formidlingen til Etf’s Vidensbank på baggrund af opnåede resultater i det projekt, 

som er støttet af Praksispuljen. Der tildeles ikke midler til artikelskrivning. 

 


