Utlysning
Midler til rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet for fysioterapeuter 2021 – 2023

Mål for tildeling
Det overordnede målet er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets
behov. Det innebærer at etterutdanningsvirksomheten skal bidra til å styrke kvaliteten og bredden i
fysioterapitjenesten.
Tildelinger til etterutdanningsvirksomhet skal sikre et kvalitetssikret, forutsigbart og samordnet
etterutdanningstilbud som er tilgjengelig for alle fysioterapeuter i Norge.

Hvem kan søke
Norsk Fysioterapeutforbund, Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund og Norsk
Manuellterapeutforening kan søke om midler til etterutdanningsvirksomhet for fysioterapeuter for
perioden 2021‐2023.
Organisasjonen som søker er ansvarlig for å oppfylle de vilkår som stilles ved en eventuell tildeling.

Hva kan det søkes om
Det kan søkes om støtte til kunnskapsbasert etterutdanningsvirksomhet i betydningen av organisert
etterutdanning som oppdaterer autoriserte fysioterapeuters kompetanse, både nyutdannede og
erfarne.
For å sikre forutsigbarhet i etterutdanningstilbudet kan det søkes om støtte til rammefinansiering av
etterutdanningsvirksomhet for tre år i perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2023.
Fysiofondets totale budsjetterte ramme for hele perioden er kr 40 166 000.
Fordeling av rammefinansieringen
Fordelingen av midlene til rammefinansiering fordeles etter en todelt modell med grunnstøtte og
fagstøtte. Grunnlaget for tildeling er en skjønnsbasert, kvalitativ vurdering av søknadene.
Støtteverdige søknader får tildelt grunnstøtte beregnet på grunnlag av antall rapporterte
gjennomførte fondsstøttede kursdeltaker timer 2018 og 2019.

Søknadens innhold
Kursdeltakertimer


Antall rapporterte gjennomførte fondsstøttede kursdeltaker timer 2018 ‐2020.

Etterutdanningsvirksomhetens mål



Etterutdanningsvirksomheten bidrag til å nå Fysiofondets mål
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Etterutdanningsvirksomhetens kvalitet





Etterutdanningens forankring i et bredt fagmiljø med kobling til forskning,
fagutvikling og kunnskapsbasert praksis
Læringsutbyttebeskrivelser med relevans for samfunnets behov og fysioterapeuters
kompetansebehov
Plan og system for rekruttering av kursledere og foredragsholdere med faglig og
pedagogisk kompetanse
Plan for utvikling, evaluering og revidering av etterutdanningstilbudet

Etterutdanningsvirksomhetens aktivitet og bredde




Oversiktsplan for etterutdanningstilbudet i treårsperioden
Etterutdanningsvirksomheten fagområder
Etterutdanningens målgrupper

Organisering og økonomi
Søknaden skal inneholde budsjett og finansieringsplan for treårsperioden.
Budsjett skal tydeliggjøre at det er realistisk å gjennomføre etterutdanningsvirksomheten.
Finansieringsplan skal sikre lave kursutgifter.
Tildelingene fra Fysiofondet skal bidra til å holde lave kursavgifter og skal ikke være med å finansiere
overskudd. Sponsorer kan benyttes som inntektskilde ved arrangementer for å holde lav
deltakeravgift. Tilbud om gratis kurs med finansiering fra Fysiofondet skal ikke brukes for å rekruttere
medlemmer.
Rapportering
Alle mottakere av midler er i henhold til Fysiofondets vedtekter, rapport‐ og regnskapspliktige.
Organisasjonen som søker er ansvarlig for faglig fremdrift, gjennomføring og rapportering av
etterutdanningsvirksomheten.
Innsending av søknad
Søknader skal sendes elektronisk i Fysiofondets søknadsportal. Søknader som sendes på annen måte,
vil ikke bli behandlet.
Søknadene vil bli vurdert av ekstern fagkomite.
Søknadsfrist er 25.juni 2020 kl 14.00
Nærmere spørsmål kan rettes til sekretariatet
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