Reisestipend ved avlyste kurs grunnet faren for koronasmitte
Fysiofondet tildeler reisestipend selv om arrangementet det søkes om reisestøtte til er avlyst eller
flyttet til digital plattform. Dette gjelder når avlysningsårsaken er knyttet til koronapandemien.
Det forutsetter at det dokumenteres at det er søkt og fått avslag på andre muligheter for
refusjon. Det må framgå av dokumentasjonen at billett eller bestilling ikke er refunderbar, eller at
søker har fått avslag på anmodning om avbestilling og refusjon.
Flybilletter må dokumenteres med reisekvittering hvor grunnpris, skatter og avgifter er spesifisert.
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Reisestipend
2021 – fortløpende søknadsfrist
Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det
norske fysioterapimiljøet til gode.

Hvem kan søke
Søkeren må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge.

Når kan det søkes
Søknaden sendes etter avsluttet reise, og senest 3 måneder etter tiltaket er avsluttet.
Kurs som avvikles over tid eller deles opp i flere samlinger skal søkes om samlet, og innen 3 måneder
etter siste del er gjennomført.
Ved nettbaserte studier som krever reise til f.eks. oppstartsamling skal det søkes innen 3 måneder
etter avlagt eksamen.

Hva kan det søkes reisestipend til
Det kan søkes reisestipend i forbindelse med
• Etterutdanning arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening
og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
• Etterutdanning arrangert av kursarrangører som høgskoler, universitet,
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre helsefaglige organisasjoner.
• Utdanninger av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med
mindre enn 30 studiepoeng.
• Deltakelse på internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.
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Tiltaket skal ha en varighet på minimum én dag (minimum 6 timer).
Det kan gis stipend til én utdanning/kurs/seminar pr. år og i tillegg én internasjonal
kongress/konferanse pr. år.

Beregning av tilskudd
Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter etter rimeligste reisemåte. Når det er absolutt
nødvendig å bruke egen bil, blir en sats på kr 1,50 pr. km. lagt til grunn. Maksimalt tilskudd til
reiseutgifter er kr 10 000.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr 200 pr. døgn ved privat opphold og inntil kr
800 pr. døgn ved opphold etter regning. Maksimalt tilskudd til oppholdsutgifter er kr 6 000.
Minste utbetaling er kr 1 000 og største utbetaling kr 16 000 i reise‐ og oppholdsutgifter for samme
tiltak.
Fysiofondet ønsker spesielt å støtte fysioterapeuter som har egen presentasjon på internasjonale
kongresser. For disse vil det derfor i tillegg være mulig å søke om dekning av kongressavgiften. Kopi
av presentasjonen skal lastes opp i søknaden.

Behandling av søknader
• Kriterier for reisestipend er fastsatt av Fondsstyret og lyses ut i Søknadsportalen.
• Fondsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å behandle søknadene.
• Sekretariatet behandler vanligvis søknadene en til to ganger i måneden.
• Søknader som sekretariatet er i tvil om vurderes i tillegg av to styremedlemmer som er utpekt av
Fondsstyret. Noen søknader krever også behandling i Fondsstyret.
• Søkerne får vanligvis svar på søknaden i løpet av en måned etter at søknad er mottatt. Tildelt
stipend blir utbetalt kort tid etter at brevet er sendt.
• Fondsstyret får oversikt over behandlede søknader hvert kvartal.

Generelt
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.
I henhold til Fysiofondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rapport og regnskap med
bilag. Rapport og regnskap ligger som en integrert del av søknadsskjemaet.
Vær oppmerksom på at bilag som du selv ikke har i elektronisk format må skannes og sendes som
PDF‐fil. Det er derfor viktig å beregne god tid på utfylling av søknadsskjemaet.
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