
Projektbeskrivelse 

Projektbeskrivelsen skal indeholde: 
 

Titel på projektet. 

Progres rapport. Er der tale om en ansøgning om forlænget finansiering hos Forskningsfonden 

(genansøgning ved flerårige projekter) eller om et projekt der er i gang, skal der redegøres for 

progres og foreløbige resultater. 

Baggrund for gennemførelse af undersøgelsen og henvisninger til de vigtigste af tidligere 

undersøgelser af relevans for studiet samt en kort redegørelse for projektets relevans for praksis 

og fysioterapi.  

Formål med projektet samt evt. hypotese(r). 

Metode som giver en så detaljeret beskrivelse som muligt af, hvilke eventuelle personer/patienter 

der indgår, hvordan de rekrutteres, studiets overordnede design, samt hvilke metoder der 

anvendes for at svare på projektets formål, herunder statistiske metoder. 

 Etiske overvejelser, hvori der kort gøres rede for, hvordan der tages højde for eventuelle etiske 

problemstillinger i projektet. 

 Praktiske forhold, som kort beskriver, hvor selve undersøgelsen finder sted, hvilke eventuelle 

redskaber/maskiner man overvejer, om der er tilladelse til at gennemføre projektet på stedet samt 

en overordnet tidsplan for projektet. 

 Øvrige medarbejdere/vejledere, hvis der i ansøgningsskemaet nævnes øvrige 

medarbejdere/vejledere, skal der i projektbeskrivelsen gøres rede for, disse øvrige deltageres rolle 

i projektet. Kortfattet CV på de nævnte videnskabelige medarbejdere og vejledere vedlægges. 

 Publicering, plan for formidling, hvor man gør rede for, hvilke videnskabelige artikler, man 

forventer at kunne publicere, med angivelse af arbejdstitel, forfatternavne og forfatterrækkefølge. 

Såfremt resultaterne publiceres i forskningstidsskrifter skal det fremgå, at man har modtaget støtte 

fra fonden. 

Det forventes, at ansøgere er klar til at påtage sig en formidlingsforpligtelse, så det sikres, at der 

sker en videndeling til andre fysioterapeuter. Ansøgeren skal være indforstået med at formidle sin 

viden på relevante kurser og temadage. 

Referenceliste for de i protokollen anvendte referencer vedlægges. 

Formkrav 
 

Der er følgende formkrav til projektbeskrivelsen: 



 Højst 5 sider 

 Skrifttype: Times New Roman 

 Skriftstørrelse 12 

 Linjeafstand 1,5 cm. 

 Mindste margin på 2 cm i sider, top og bund 


