
Vejledning til ansøgning om støtte fra regionens regionale kvalitetspulje til kvalitetsudvikling og 

kvalitetssikring i fysioterapi praksis. 

 

Baggrund 

Regionen har midler til lokale projekter der har til formål at arbejde med kvalitets udvikling og 

kvalitetssikring, lokalt i regionen. Puljen er blevet til som en del af overenskomsten om almindelig- og 

vederlagsfysioterapi fysioterapi praksis, mellem regionens lønnings- og takstnævn og Danske 

Fysioterapeuter. Midlerne finasieres ligeligt mellem region Syddanmark og kommunerne i regionen med et 

beløb svarende til 0,78 kr. pr grp. 1- sikrede. 

Dette svare til en årlig tildeling til regionens kvalitetspulje  på ca. kr. 104.000 

Der er nedsat en regional arbejdsgruppe med repræsentation fra, praktiserende fysioterapeuter i regionen, 

kommunerne i region Syddanmark Danske fysioterapeuter og region Syddanmark. 

Administrationen af gruppen varetages af regionens praksis konsulent. 

Gruppens leverance består i at behandle ansøgninger til de regionale kvalitetspulje, forud for de skal 

indstilles til godkendelse i samarbejdsudvalget for fysioterapipraksis i region Syddanmark. 

 

Hvem kan få støtte 

Alle praktiserende fysioterapeuter i region Syddanmark med overenskomst med sygesikring kan få støtte 

fra puljen. Det er en forudsætning for tildeling af midler fra samarbejdsudvalget, at der er en praktiserende 

fysioterapeut der deltager i projektet som projekt ansvarlig over for udvalget.  

 

Hvilke projekter kan støttes 

Der ydes i bred forstand støtte til aktiviteter, der øger kvaliteten i fysioterapi praksis, og som fremmer 

tværsektorielt samarbejde/facilitering af fysioterapeutens deltagelse i udvikling tværsektoriel og tværfagligt 

samarbejde. Det udelukker ikke, at der er et forskningsmæssigt aspekt, men midlerne er primært tiltænkt 

kvalitetsudvikling i fysioterapi praksis.  Midlerne i puljen er beregnet som støtte til projekter , men ikke til 

aktiviteter i drift. Puljens midler er ikke øremærkede til arbejde med bestemte temaer eller områder, men 

der vil foreligge handlingsplaner for arbejdsgruppen og samarbejdsudvalgets virke, hvor visse temaer og 

områder vil nyde fortrinsret. 

 

 

 



Proces 

Samarbejdsudvalget indstiller de ansøgninger der er indstillet til godkendelse, hvorefter regionen kan 

ansøger om midlerne fra praksisfonden. Praksisfonden behandler sager hhv. i marts/april og okt/nov.  

Ansøgeren får besked fra regionens praksiskonsulent når svar fra praksisfonden foreligger. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal søges særskilt om midler fra de regionale puljer, om end 

praksisfonden også behandle ansøgningen.  Det tilrådes at sende ansøgning om midler begge steder med 

specificering af hvad der ønskes finasieret hhv. hos de regionale kvalitets pulje og praksis fonden. 

Vedlagt Links giver adgang til hhv. ansøgningsskema til de regionale midler, ansøgningsskema til 

praksisfonden og vejledningen for ansøgninger til praksisfonden. 

Ansøgningsfrister 

1.februar og 1. august 

 

Ansøgning sendes elektronisk til: V.Ladegourdie@rsyd.dk.  

Eller pr post til: 

Region Syddanmark. 

Arbejdsgruppen for kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis 

Att: Praksiskonsulent Victor Ladegourdie 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

mailto:V.Ladegourdie@rsyd.dk

