Stipend til veiledet praksis
Søknadsfrist 15. mars 2021 kl. 14.

Formål
Fysiofondet arbeider kontinuerlig for å sikre balanse mellom forskningskunnskap og systematisert
erfaringskunnskap i fysioterapiutøvelsen. Stipend til veiledet praksis kan tildeles fysioterapeuter med
mastergrad som ønsker å øke sin kompetanse i klinisk praksis.

Hvem kan søke
Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge. Søker må ved oppstart av
Fysiofondets finansiering ha mastergrad (120 studiepoeng).

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. mars kl. 14, og 15. september kl. 14.
Søknad om støtte til veiledet praksis må sendes inn senest ett år etter undertegnet avtale om
veiledet praksis.

Hva kan det søkes stipend til
Det kan gis støtte til veiledet praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse i henhold til
Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse
takst A2k) i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR‐2019‐05‐
23‐890)
Det gis ikke stipend til fysioterapeuter uten godkjent mastergrad (120 studiepoeng) som
gjennomfører veiledet praksis for å få godkjent utdanning fra utlandet eller for å oppnå
takstkompetanse A8 eller A9.

Krav til veileder
Veileder må ha faglig kompetanse på høyt nivå, fortrinnsvis spesialist eller tilsvarende innen det
aktuelle fagområdet og arbeide med dette i sitt daglige virke.
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Utfylling av søknaden
Det må legges ved:
 Avtale om veiledet praksis mellom søker og veileder med start‐ og sluttdato for
gjennomføring.
 Bekreftelse på veiledningsplan fra godkjenningsinstans.
Stipendet er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til praksisen. Søknaden skal derfor
inneholde et budsjett med anslåtte kostnader.
Det kan søkes om støtte til utgifter til reise og opphold, samt honorar til veileder.
Det gis ikke midler til veiledere som er ansatt i institusjoner som har et veilederansvar. I øvrige
tilfeller skal veileders tapte arbeidsfortjeneste dokumenteres.
Søker og veileder oppfordres til, så langt det er mulig, å inngå avtale med arbeidsgiver eller
kommunen for dem med driftstilskudd, slik at veiledning kan inngå i ordinær
arbeidstid/driftstilskuddstid.

Stipendets størrelse



Det kan søkes om inntil kr 15 000 for fysioterapeuter med krav om 30 timer veiledet praksis i
ett år.
For fysioterapeuter som har krav om 60 timer praksis, kan det søkes om inntil kr 15 000 per
år i to år, til sammen kr 30 000.

Reise‐ og overnattingssatser:
Reiseutgifter beregnes etter rimeligste, offentlige reisemåte. Når det er absolutt nødvendig å bruke
egen bil, blir en sats på kr 1,50 pr. km. lagt til grunn. Når utdanningen gjør det nødvendig å overnatte
utenfor hjemmet, kan inntil kr 600 pr. døgn ved overnatting etter regning dekkes av stipendet.

Rapportering
I henhold til Fysiofondets vedtekter plikter mottakere av midler fra Fysiofondet å avgi rapport og
regnskap med bilag. Rapport sendes inn når veiledet praksis er ferdigstilt. Attestasjon på at veiledet
praksis er gjennomført i henhold til kompetansemål og retningslinjer for praksisen skal legges ved
rapporten.

Behandling av søknader og utbetaling
Til søknadsfristen 15. mars 2021 kl. 14 kan det forventes svar i løpet av mai 2021.
Stipendet utbetales i to omganger. En del kort tid etter vedtak om tildeling, og resten etter avsluttet
veiledning når sluttrapport med regnskap er mottatt.
Kriterier for stipend til veiledet praksis blir fastsatt av Fondsstyret, og lyses ut i Fysiofondets
søknadsportal.
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Fondsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å behandle søknadene. Søknader det er tvil om,
behandles i Fondsstyret. Fondsstyret får oversikt over behandlede søknader og fatter endelig vedtak.
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.
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