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Vejledning til ansøgning 
 
Formål 
Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har til formål at yde økonomisk støtte til forskning 
udført af sygeplejersker til fremme af sygeplejen i Danmark og internationalt. 
 
Temaet i 2023 
Temaet for opslaget i 2023 er ”Sygepleje til borgere i eget hjem” 
 
Den Sygeplejefaglige Forskningsfond giver i 2023 støtte til forskningsprojekter, som har fokus på sygepleje 
til borgere i eget hjem. Projekterne kan omhandle sygepleje både indenfor det somatiske, psykiatriske og 
sociale område. Det kan være projekter, som udvikler ny viden og metoder, ny praksis, opgaver og 
kompetencer eller undersøger samarbejds- og organiseringsformer indenfor sygepleje. 
 
Målgruppe 
Fondsmidlerne kan søges af sygeplejersker, som er medlemmer af DSR. 
 
Ansøgere skal være medlem af Dansk Sygeplejeråd i stipendieperioden og skal på ansøgningstidspunktet 
have været medlem i mindst 1 år. 
 
Hvem kan ikke søge eller modtage støtte fra Den Sygeplejefaglige Forskningsfond:  
o Politisk valgte eller ansatte i Dansk Sygeplejeråd samt disses ægtefæller og hjemmeboende børn  
o Bestyrelsesmedlemmer i Den Sygeplejefaglige Forskningsfond, samt disses ægtefæller og 

hjemmeboende børn  
o Medlemmer af bedømmelsesudvalget for Den Sygeplejefaglige Forskningsfond samt disses ægtefæller 

og hjemmeboende børn. Dog kan bedømmelsesudvalgets medlemmer godt være samarbejdspartner 
eller vejleder på en ansøgning, ligesom de kan være medlem i projektgruppen bag en ansøgning. I 
givet fald er medlemmet af bedømmelsesudvalget inhabilt i bedømmelsesudvalgets behandling af den 
konkrete ansøgning. 

 
Kriterier for projekter, som tildeles midler:  
Projektansøgningerne vil blive bedømt i forhold til: 

• Projektets betydning for klinisk sygeplejepraksis, herunder relevans i forhold til det overordnede 
formål og i forhold til temaet ”Sygepleje til borgere i eget hjem” 

• Sygeplejerskens faglige kvalifikationer 
• Metodemæssig kvalitet. Det vil sige, om projektet har en kvalitet, så det kan gennemføres og leve 

op til formålet om at fremme sygeplejen 
• Projektets gennemførlighed, herunder forskningens kvalitet, originalitet, videnskabelige og 

samfundsmæssige perspektiv, samt de etiske aspekter i projektet 
• De tildelte midler udbetales umiddelbart efter at bestyrelsen har godkendt støtte. De tildelte midler 

skal anvendes indenfor den beskrevne projektperiode, og senest 3 år efter midler er tildelt 
projektet. 

 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være modtaget af Dansk Sygeplejeråd via online ansøgning på efond.dk senest  
den 6. januar 2023. 
 
Proces 
Efter ansøgningsfristen vurderes de indsendte ansøgninger af et bedømmelsesudvalg. 
Bedømmelsesudvalget har brede kvalifikationer inden for forskning. Ansøgningerne vil blive behandlet af 
bedømmelsesudvalget, der herefter afgiver indstilling til bestyrelsen. Der gøres opmærksom på, at 
bedømmelsesudvalget ikke udformer tilbagemeldinger af vejledende karakter. 
 
Der kan forventes svar snarest efter bestyrelsens møde ultimo marts/primo april 2023. 
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Vejledning til ansøgningsskemaet i e-fond 
 
Der er vejledning til de enkelte felter i e-fond. Følgende kan tilføjes: 
 
1. Budget 

Ansøgeren skal indsende et detaljeret budget for projektet. Hvis projektet forventes at vare mere end 1 
år, skal budgettet være delt op på år. Der kan ansøges om midler til en projektperiode på max 3 år. 
Midler skal være anvendt indenfor 3 år. 

 
2. Andre fondsbevillinger 

Ansøger forpligter sig til at indsende oplysninger til Dansk Sygeplejeråd senest 1. marts 2023, hvis der 
er modtaget bevillinger fra andre ansøgte fonde. 

 
3. CV 

Det skal fremgå af ansøgerens CV, hvilke uddannelser ansøgeren har gennemgået, med angivelse af 
det tidsmæssige forløb.  

 
4. Publikationsliste 

Ansøgerens eventuelle publikationsliste skal opdeles således, at der lægges vægt på de publikationer, 
der er relevante i forhold til projektet og sekundært øvrige publikationer.  

 
For ansøgere, der får tildelt midler fra Den Sygeplejefaglige 
Forskningsfond, gælder følgende betingelser: 

• Den Sygeplejefaglige Forskningsfond vil bede om statusrapport ca. 1 år efter evt. tildeling af midler.  

• Såfremt ansøgeren omtaler sit projekt i artikler, tidsskrifter m.m., skal det fremgå, at der er ydet 
støtte fra Den Sygeplejefaglige Forskningsfond. 

 


