Stipend til kvalitetssikringsprosjekt 1. september 2017 kl 14.00
Stipendet skal brukes til systematisk dokumentasjon av fysioterapeuters virksomhet og til
systematiske tiltak for å forbedre fysioterapeuters praksis.
Formålet for prosjektet er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som
forskning eller kvalitetssikring.
Kvalitetssikringsprosjekter stiller bl.a. spørsmål om praksis gir tilfredsstiller krav til kvalitet og
om endring vil gi forbedring.
Fysiofondet har særlig fokus på fysioterapi i primærhelsetjenesten. Samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for gode, helhetlige pasientforløp fra akutt fase til
re-/habilitering, inkludert brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, vektlegges. Prosjekt som

gjennomføres i, eller er forankret i, primærhelsetjenesten vil bli prioritert når søknader ellers
stiller likt i vurderingene.
Hva kan det søkes stipend til kvalitetssikringsprosjekt til
Stipend kan bli gitt til prosjekt som styrker kvaliteten av fysioterapitjenesten ved å
implementere eksterne krav eller gjeldende fagkunnskap, f. eks. gjennom
•
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•
•
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systematisk evaluering av fysioterapipraksis og -tjeneste og eventuell endring
kartlegging og vurdering av brukermedvirkning, pasienterfaringer eller pasienttilfredshet
med fysioterapitiltak
å utarbeide og/eller oppdatere kunnskapsbaserte fagprosedyrer og faglige retningslinjer
å undersøke om anbefalte kunnskapsbaserte fagprosedyrer og retningslinjer er
implementert (tatt i bruk) i praksis, eventuelt kartlegge hindringer for dette
utprøving/implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer og retningslinjer
Det er flere metoder og verktøy som kan benyttes i kvalitetssikringsprosjekt. Les mer
på www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring og www.fagprosedyrer.no
Prosjektet
skal være av betydning for fysioterapifaglig utvikling ved institusjonen eller virksomheten
søkeren er tilknyttet
skal være klinisk relevant, kunne styrke praksisfeltet samt etter- og/eller videreutdanningen
skal baseres på systematisk dokumentasjon
kan omfatte ett eller flere arbeidssteder eller behandlingsnivå. Ved tverrfaglige prosjekter
kan det søkes om stipend til arbeid med den delen av prosjektet som omfatter fysioterapi.
Det må i søknaden komme klart frem hvordan prosjektet bidrar til å forbedre praksis med
utgangspunkt i eksisterende kunnskap.
Prosjektet det søkes midler til kan ha et omfang på inntil fire månedsverk, eventuelt fordelt
over inntil ett år.
Hvem kan søke
Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge.
Veileder må være fysioterapeut med minimum mastergrad.
Finansieringsperiode

Stipendet kan ha et omfang på inntil fire månedsverk, eventuelt fordelt over inntil ett år.
Tilsagn om midler fra Fysiofondet skal benyttes fra og med 1. halvår 2018 og avsluttes senest
ett år etter oppstart.
Beregning av stipend
Stipend beregnes ut fra et rundsumsbeløp, for tiden kr 240 000, for fire månedsverk. Tilsagn
til prosjekt som utgjør mindre enn fire månedsverk reduseres tilsvarende.
Tilsagnet kan brukes til frikjøp eller til å erstatte ordinær inntekt for den eller de
fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge som det søkes om
lønnsmidler til.
Hvis veileder er fra samme institusjon, har hovedstilling med FoU-tid eller er finansiert av
Fysiofondet gis ikke tilsagn om midler til veiledning. I øvrige tilfeller kan det i tillegg gis
tilsagn om midler til veiledning i inntil 7 timer, avgrenset til brutto kr 1 000 pr time.
Tilsagn kan ikke belastes med overhead/indirekte kostnader. Fysiofondet anser dette som
institusjonens/virksomhetens bidrag til prosjektet.
Fondsstyret oppfordrer søkere til å arbeide for samfinansiering av prosjekter.
Behandling av søknad
Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite. Fagkomiteens uttalelse er grunnlag for
Fondsstyrets vurdering av søknadens kvalitet.
I vurderingene blir det lagt vekt på
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prosjektets kvalitet; innhold, metode og gjennomføring
tidsplan for gjennomføring av prosjektet
søkers redegjørelse for etiske vurderinger og eventuelle interessekonflikter
planer for formidling fra prosjektet
søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet
fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i
i hvilken grad flere fysioterapifaglige miljø er involvert i prosjektet
prosjektets relevans for primærhelsetjenesten
prosjektets relevans og forventet nytte innenfor helsepolitiske målsettinger og faglige
utviklingsbehov i fysioterapitjenesten
Generelt
Prosjekt som inngår i videreutdanning, masterstudier, eller prosjekter knyttet til andre
offentlige utdanningsløp for eksempel PhD-løp, faller utenfor.
Fondsstyret ønsker å oppfordre til samarbeid mellom fysioterapimiljø.
Medisinsk og helsefaglig forskning og kvalitetssikringsarbeid reguleres av
helseforskningsloven med forskrifter og veiledere, forskningsetikkloven,
personopplysningsloven og annet lovverk som er relevant for det enkelte prosjekt.
Bestemmelsene i lovverket ligger til grunn for kriteriene for de ulike kategoriene og for

Fysiofondets vurdering av søknadene. Søkerne må derfor gjøre seg kjent med lovverket.
Når det er aktuelt må søker redegjøre for sin vurdering av bruk av personopplysninger.
Nødvendige godkjenninger må være innhentet før et eventuelt tilsagn belastes.
Eventuelle interessekonflikter skal oppgis og gjøres rede for i søknaden.
Fysiofondet opplever økning i antall støtteverdige søknader. Alle søknader vurderes innenfor
Fysiofondets økonomiske rammer, basert på forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I
denne forbindelse kan avslag/reduksjon være aktuelt ut fra en totalvurdering av midler som
står til rådighet i perioden.
Etter søknadsfristen 1. september 2017 kl 14.00 kan det forventes svar i løpet av desember
2017.
Rapportering
Alle mottakere av midler er i henhold til Fysiofondets vedtekter rapport- og
regnskapspliktige. Når tilsagnsperioden er mer enn seks måneder skal det legges frem en
fremdriftsrapport. Sluttrapport og regnskap med nødvendig dokumentasjon må foreligge
innen 2 måneder etter avsluttet tilsagnsperiode.
Praktisk informasjon - omfordeling av søknaden
Det er nå mulig å omfordele søknader i kategorien Stipend til kvalitetssikringsprosjekt. Det
betyr at det blir lettere å samarbeide om utfylling av søknaden. Søker kan omfordele
søknaden til hovedveileder og andre prosjektdeltakere det om lønnsmidler til som fyller ut
deler og omfordeler søknaden tilbake til prosjektleder igjen. Det kan omfordeles så mange
ganger en ønsker. Det er viktig å lagre mellom hver gang og sende inn søknaden til slutt.

