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Ansøgning til DSMDT’s Forskningsfond 

 

Overordnet om forskningsfonden 

DSMDT ønsker med sin forskningsfond at støtte danske fysioterapeuter, der vil forske i emner relevant for Mekanisk Diagnostik og 

Terapi 

Hvert år ved afslutningen af årsregnskabet, tager bestyrelsen for DSMDT stilling til, om der er økonomisk belæg for at overføre 

penge til fonden. 

 

Hvem kan opnå støtte fra forskningsfonden 
 

 Fonden yder støtte til forskning og kvalitetsudvikling indenfor det muskuloskeletale område med relation til MDT, der 

ikke tidligere er publiceret, men forventes at blive det. Fonden kan yde støtte til alle faser i et projekt; udarbejdelse af 

projektprotokol, dataindsamling og –bearbejdelse, formidling, resultatopgørelse. 

 

 Der ydes støtte til vejledning i.f.m. projektet som f.eks. valg af metode, faglig vejledning, statestik, formidling o. lign. 

 

 Det fremhæves, at tildelingen følger det oprindelige projekt, således at bestyrelsen kontaktes, hvis der er væsentlige 

ændringer i projektet. Bestyrelsen kan da revurdere tildelingen. 

Fonden støtter ikke  

 Kurser og videreuddannelse 

 Studieophold og studierejser 

 Projekter, som er led i grunduddannelsen 

 Dækning af udgifter til rejse og ophold i.f.m. formidling af et projekt, som f.eks. ved en kongres.  

 

 

Praktiske oplysninger for ansøgningen 

Ansøgningen indsendes til DSMDT’s bestyrelse på info@mckenzie.dk 

Ansøgningsfristen behandles 1 gang om året og skal være bestyrelsen i hænde inden 1. juni 

Man kan forvente svar inden 1. september i ansøgningsåret 

Ansøgningen skal indeholde 

C.V   Budget 

Vedrørende uddannelse og projekterfaring mv.  Et detaljeret budget over projektet    

Dine oplysninger:  

Dit fulde navn   Cpr nr.    Adresse 

Dato for cert. MDT/Dip. MDT  Stilling/Organisation   Email og Tlf 

 

mailto:info@mckenzie.dk
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Ansøgningens størrelse og faglig begrundelse for ansøgning 

Hvor gennemføres projektet 

Har det projekt som ligger til grund for ansøgningen tidligere været publiceret, som en original artikel i et medicinsk tidsskrift? 

Beskrivelse af projektets relevans til Mekanisk Diagnostik og Terapi 

Projektbeskrivelse (Baggrund, formål, metode, status ved ansøgningstidspunkt og plan for formidling af resultater)  

Eventuel anbefaling fra anden fagperson. 
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