Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse 1. mars 2019
Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan søkes av fysioterapeuter som ønsker å styrke sin
konkurranseposisjon ved søknader om midler til forskningsprosjekt.
Fysiofondets 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
Stipend kan bli gitt til arbeid med prosjektbeskrivelser som styrker forskning og kunnskap gjennom
o
o
o

å utvikle eller forbedre fysioterapitjenesten
å utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings- og
forebyggingsprosedyrer og -metoder, samt å innhente pasienterfaringer
å evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder,
herunder intervensjonsstudier

Prosjektbeskrivelsen skal
o skissere en prosjektplan som har betydning for fysioterapifaglig forskning og utvikling ved
virksomheten søkeren er tilknyttet.
Det må i søknaden komme klart frem hvordan prosjektet skal bidra til å dekke kunnskapshull og
hvordan prosjektet, helst med referanse til en systematisk oversiktsstudie/ metaanalyse/
metasyntese skal bidra inn i en eksisterende kunnskapskjede.
Omfanget på utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen kan være på inntil to månedsverk, eventuelt
fordelt over inntil seks måneder.
Hvem kan søke
Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge. Søker må ved oppstart av
Fysiofondets finansiering ha hovedfag eller mastergrad (120 studiepoeng).
Veileder må ha doktorgrad. Hvis veileder ikke er fysioterapeut må det redegjøres for hvordan
prosjektet sikres høy fysioterapifaglig relevans.
Finansieringsperiode
Tilsagn om midler fra Fysiofondet skal benyttes fra og med 2. halvår 2019 og avsluttes senest seks
måneder etter oppstart.
Beregning av stipend
Stipend beregnes ut fra et rundsumsbeløp, for tiden kr 120 000 inkl. lønns- og driftskostnader for 2
månedsverk. Tilsagn til prosjekt som utgjør mindre enn to månedsverk reduseres tilsvarende.
Tilsagn skal primært 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 5 timer, avgrenset til brutto kr 1 000 pr time.
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Tilsagn kan ikke belastes med overhead/indirekte kostnader. Fysiofondet anser dette som
institusjonens bidrag til prosjektet.
Behandling av søknad
Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite. Fagkomiteens uttalelse er grunnlag for Fondsstyrets
vurdering av søknadens kvalitet.
I vurderingene vil det bli lagt vekt på
o kvalitet på foreløpig prosjektplan; innhold, metode og gjennomføring
o Prosjektets bidrag til å dekke relevante kunnskapshull
o søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet
o veileder og fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i
o prosjektets nytte for primærhelsetjenesten
o prosjektets forventet nytte innenfor helsepolitiske målsettinger og faglige utviklingsbehov i
Fysioterapitjenesten
o prosjektets bidrag til kunnskapsbasert praksis
o hvordan brukermedvirkning blir ivaretatt
o prosjektets bidrag til kompetanseheving av fysioterapeuter
Generelt
Søknader som gjelder prosjekter hvor flere fysioterapifaglige miljøer skal samarbeide
vil bli prioritert.
Tverrfaglige prosjekter støttes. Ved tverrfaglige prosjekter kan det søkes om stipend til arbeid med
den delen av prosjektet som omfatter fysioterapi.
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 Fondets
vurdering av søknadene. Søkerne må derfor gjøre seg kjent med lovverket.
Eventuelle interessekonflikter skal oppgis og gjøres rede for i søknaden.
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. mars 2019 kl 14.00 kan det forventes svar i løpet av juni 2019.
Rapportering
Alle mottakere av midler er i henhold til Fysiofondets vedtekter rapport- og regnskapspliktige.
Sluttrapport og regnskap med nødvendig dokumentasjon må foreligge innen 2 måneder etter
avsluttet tilsagnsperiode.
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