Midler til miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, 2018

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi kan søke om støtte til doktorgrads- og postdoktor prosjekter. Målet med tildelingen er styrking av fysioterapeuters kompetanse på
doktorgradsnivå eller post-doktornivå.
Prosjekt som gjennomføres/er forankret i primærhelsetjenesten eller som bidrar til å styrke robuste,
fysioterapispesifikke mastergradsprogram vil bli prioritert når søknader ellers stiller likt i
vurderingene.
Hvem kan søke?
Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi som kan søke er:
• Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler akkreditert på institusjonsnivå av
NOKUT
• Forskningsinstitutter underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av
Forskningsinstitutter (jf Forskningsrådet)
• Helseforetak/sykehus med lovpålagte oppgaver innen forsknings- og utviklingsoppgaver
• Forskningsinstitusjoner i samarbeid med kommunehelsetjenesten
For å sikre forankring til forskningsmiljøet, er det prosjektleder/veileder for prosjektet som skal stå
som søker på vegne av institusjonen. Kandidaten til doktorgradsstipendet eller postdoktorstillingen
kan ikke selv stå som søker.
Prosjektansvarlig institusjon og prosjektleder skal godkjennes av Fysiofondet før søknad kan
opprettes. For søkere som ikke tidligere er godkjent, se egen utlysning.
Hva kan det søkes om
Det kan søkes om rundsumsbeløp som inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og
generelle driftsmidler til stillingen som doktorgradsstipendiat eller postdoktor.
Ved årets tildeling er rundsumsbeløpet for doktorgradsstipendiat kr 834 000 pr. år og
postdoktorstilling kr 937 000 pr. år.
Tildeling gis til prosjektansvarlig institusjon.
Det kan søkes om stipend med eller uten arbeidsplikt:
Stipend uten arbeidsplikt er inntil tre årsverk, eventuelt fordelt over en periode på inntil fem år.
Stipend med arbeidsplikt: er inntil fire årsverk, eventuelt fordelt over en periode på inntil seks år. Av
det stillingsvolumet Fysiofondet finansierer er 25 % arbeidsplikt. Dette gjelder også finansiering av
postdoktorstillinger.
Der arbeidsplikten er rettet inn mot å styrke relevante mastergradsprogram eller bidra til interaksjon
mellom forskning og klinikk i kommunene, vil dette bli vurdert positivt.
Krav til stipendiatstillingene
Tildeling av midler til doktorgradsstipendiatstilling vil bli gitt med forbehold om at kandidaten er tatt
opp på doktorgradsprogram før tiltredelse i stipendiatstillingen.
Tildeling av midler til post-doktorstilling vil forutsette godkjent disputas før tiltredelse i stillingen.
Doktorgradsavhandlingen må være levert senest innen utgangen av 2018, og bekreftelse på at dette
er realistisk må følge søknaden. Bekreftelsen skal være undertegnet av kandidaten og veileder(e).
Fysiofondet stiller i utgangspunktet ikke krav om utlysning av stillinger, men kan ved tildeling sette
slikt vilkår.

Stipendiatstillingen skal starte opp i løpet av 2019.
Krav til institusjonen som søker
• ansvarlig for å oppfylle de vilkår som Fysiofondet stiller ved en eventuell tildeling
• ansvarlig for faglig fremdrift og gjennomføring av prosjektet
• ansvarlig for at det stilles arbeidsplass til disposisjon for prosjektet
Krav til søknader
Søknaden må ha en utfyllende prosjektbeskrivelse i tråd med gjeldende lovverk for helsefaglig
forskning.
Søknadene evalueres av en ekstern fagkomite med nordisk representasjon. Fondsstyrets endelige
beslutning vil bli tatt på grunnlag av kvalitet, relevans og innenfor økonomiske rammer.
I vurderingene blir det lagt vekt på
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prosjektets kvalitet; innhold, metode og gjennomføring
prosjektets bidrag til å dekke relevante kunnskapshull
søkers redegjørelse for etiske vurderinger og eventuelle interessekonflikter
planer for formidling fra prosjektet
stipendiatens og prosjektleders kvalifikasjoner
fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i
prosjektets nytte for primærhelsetjenesten
prosjektets forventete nytte innenfor helsepolitiske målsettinger og faglige utviklingsbehov i
fysioterapitjenesten
prosjektets bidrag til kunnskapsbasert praksis
hvordan brukermedvirkning blir ivaretatt
hvordan evt. arbeidsplikt skal fylles
eventuelt samarbeid med kommune om brostilling eller arbeidsplikt.

Søknader skal sendes elektronisk i Fysiofondets søknadsportal. Søknadsportalen er tilgjengelig fra
Fysiofondets nettside; www.fysiofondet.no
Søknader som sendes inn på annen måte vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er 1. september 2018, kl. 14.00.
Svar kan forventes i begynnelsen av desember 2018.
Nærmere spørsmål kan rettes til sekretariatet.

