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Retningslinjer, procedure og kriterier for ansøgninger  
 
Ansøgningsskema sendes efter udfyldelse af alle  relevante felter af det faglige selskabs bestyrelse til DSF, 
hvor bestyrelsen behandler ansøgninger på først kommende bestyrelsesmøde med tilbagemelding til det 
faglige selskab umiddelbart efter endelig afgørelse med kort skriftligt begrundet afslag/bevilling.  
Alle selskaber orienteres om uddelingen, der offentliggøres på  DSFs hjemmeside 
www.danskselskabforfysioterapi.dk  
 
Der er løbende mulighed for ansøgning til puljen. Tidsfrister følger DSFs bestyrelsesmøder for at sikre hurtig 
afklaring af ansøgninger, og for efteråret 2019 er planen således : 
 

 DSF bestyrelsesmøde d. 20. august          - frist for ansøgninger d. 8. juli 
 DSF bestyrelsesmøde d. 11. september  - frist for ansøgninger d. 23. august 
 DSF bestyrelsesmøde d. 3. oktober          - frist for ansøgninger d. 18. september 
 DSF bestyrelsesmøde d. 4. november      - frist for ansøgninger d. 16. oktober 
 DSF bestyrelsesmøde d. 9. december      - frist for ansøgninger d. 20. november 

 
Krav for udbetaling af puljemidler er at forbruget af midlerne dokumenteres i kort obligatorisk 
afrapportering, der anføres i forlængelse af det oprindelige ansøgningsskema og indsendes til Dansk Selskab 
for Fysioterapi ved afslutningen af projekt eller opgave. 
Tilskud udbetales bagudrettet, når opgaven er afsluttet. Ansøger skal i den forbindelse fremsende en kort 
afrapportering (selvstændigt afsnit i ansøgningsskema). Tilskud udbetales, når Dansk Selskab for Fysioterapi 
har godkendt afrapportering. 
 
 

Spørgsmål til puljen kan rettes til DSF sekretariat, organisationskonsulent Lars Tomlinson: lt@dsfys.dk og tlf. 
3056 6806. 

 

De grundlæggende kriterier for puljemidlerne 
 Puljemidler kan tildeles som støtte til faglige selskabers bidragende aktivitet i forbindelse med 

udarbejdelse eller opdatering af Nationale kliniske retningslinjer, andre retningslinjer, 
forløbsprogrammer, forløbsbeskrivelser eller andre konkrete metoder til evaluering og formidling af 
relevant og opdateret viden 

 Puljemidler tildeles primært til aktiviteter der målrettes større grupper af fysioterapeuter eller 
væsentlige dele af et fagområdes fysioterapeuter og andre relevante samarbejdspartnere, hvorimod 
interne arbejdspapirer, faglige statusser o.l. ikke kan tildeles støtte 

 Puljemidler kan udelukkende anvendes som tilskud til honorering af relevante ressourcepersoner i 
forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte 

 Puljemidlerne administreres og tildeles af DSFs bestyrelse og ubrugte midler overføres til 
efterfølgende budgetår 

 Rammer og kriterier for puljen udarbejdes af DSFs bestyrelse efter samarbejde med de faglige 
selskaber, der tilmelder sig arbejdsgruppen efter åben invitation. Danske Fysioterapeuters 
Hovedbestyrelse høres herefter, hvorefter DSFs bestyrelse vedtager de endelige retningslinjer 
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Øvrige ansøgningskriterier 
 Puljen kan alene ansøges af faglige selskaber under DSF, og tilskud skal anvendes til at honorere 

arbejdet med udarbejdelse og/eller revision af retningslinjer, høringssvar og forløbsprogrammer og 
lignende 

 Tilskuddet ydes alene som kompensation for tid og / eller tabte arbejdsfortjeneste, som den eller de 
deltagende fagpersoner lægger i arbejdet med retningslinjer, høringssvar eller lignende opgaver. 
Tilskuddet kan ikke anvendes til selvstændig forskningstid eller artikelpublikation og fysioterapeuter, 
der modtager løn, honorar eller midler fra anden ansættelse eller projektmidler kan ikke 
kompenseres fra puljen 

 Tilskuddet kan søges som supplement til selskabets egen forventede arbejdsindsats i forbindelse 
med alment bestyrelsesarbejde og der skal medsendes samlet budget for opgaven 

 Tilskuddet vil blive fastsat efter arbejdsopgavens størrelse. Der kan uddeles tilskud til ansøgninger 
om beløb over 5.000,- 

 

Vurdering af ansøgninger 
Selskaber med relevante opgaver i et omfang ud over, hvad der må forventes at kunne dækkes af det årlige 
tilskud fra Danske Fysioterapeuter, vil have højest prioritet.  
Strategiske indsatsområder besluttet af DSFs bestyrelse indgår i vurderingsgrundlaget, men de faglige 
selskabers og Danske Fysioterapeuters strategier eller aktuelle fagpolitiske områder kan ligeledes indgå i 
vurdering og prioritering af ansøgninger.  
 
Desuden gælder nedenstående prioriterede områder, som vil indgå i DSF’s vurdering af ansøgninger: 
a)  Opgavens type 
Nationale Kliniske Retningslinjer, andre retningslinjer, forløbsprogrammer, forløbsbeskrivelser eller 
tilsvarende opgaver med stor indflydelse på fysioterapeuters praksis eller væsentlige dele af et fagområdes 
fysioterapeuter og andre relevante samarbejdspartnere, vil blive prioriteret højest. 
  
b)  Sygdomsområde eller sundhedsproblemstilling 
De enkelte sygdomsområder eller udfordringer i relation til fremme eller kontrol af sundhed kan være 
styrende, eksempelvis ift. udbredelse i befolkningen og politisk eller faglig bevågenhed.  
 
c)  Strategisk relevans 
Retningslinjer, høringssvar, forløbsprogrammer etc. skal understøtte den fysioterapeutiske faglighed og 
anvise retning for fysioterapeuter såvel som andre samarbejdspartnere for at komme i betragtning til puljens 
midler.  

 


