Utlysning
Midler til etterutdanningsvirksomhet innen psykisk helse 2021
Psykisk helse er en av dagens store folkehelseutfordringer. Psykisk helse angår mennesker i hele livet,
i ulike faser, i barndom, ungdom, arbeidsliv og alderdom. Livsstil og psykisk helse påvirker hverandre
og innsats rettet mot psykisk helse kan være viktige grep for å redusere risikofaktorer for kroniske
sykdommer.
Fysioterapeuter arbeider med psykisk helse som en del av en tverrfaglig helsetjeneste både i forhold
til helsefremmende, forebyggende, behandlende og re‐/habiliterende arbeid.
For å øke fysioterapeuters kompetanse innen psykisk helse og psykiatri, utlyser Fysiofondet midler til
å styrke etterutdanningstilbudet for fysioterapeuter.

Mål for tildeling
Målet for tildelingen er etterutdanningstilbud som styrker fysioterapeuters kompetanse innen
psykisk helse og psykiatri, særlig i forhold til unge voksne.
Tildelingen skal stimulere til nytenkning når det gjelder læringsformer for å oppnå målet. Det sees
positivt på å benytte ulike læringsformer som også tar i bruk digitale løsninger.

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

Hva kan det søkes om
Rammen for utlysningen er 4 millioner NOK til utvikling og drift av et etterutdanningstilbud for
fysioterapeuter innen psykisk helse.
Inntil 3 millioner er forbehold et helhetlig, sammensatt etterutdanningstilbud.
Inntil 1 million NOK er forbehold ulike enkeltarrangementer.
Det kan søkes om støtte til et sammensatt tilbud og/eller enkeltarrangement, med oppstart 2022.

Søknadens innhold
Etterutdanningstilbudets begrunnelse og mål




Mål for etterutdanningstilbud innen psykisk helse og psykiatri.
Begrunnelse i forhold til samfunnets behov for helsefremmende, forebyggende,
behandlende og rehabiliterende tiltak.
Begrunnelse i forhold til samfunnets behov for fysioterapeuters kompetansebehov

Relevans og nytteverdi på kort og lang sikt





Etterutdanningstilbudets målgrupper (nyutdannede, erfarne, primær‐
/spesialisthelsetjenesten osv)
Etterutdanningstilbudets relevans og nytte for fysioterapeuter i ulike arbeidsområder
Etterutdanningstilbudets relevans og nytte for samfunnets ulike pasient‐/brukergrupper
Etterutdanningstilbudets forankring i forskning og faglig utvikling

Etterutdanningstilbudets innhold





Læringsutbyttebeskrivelser
Beskrivelse av læringsformer/læringsaktiviteter
Plan for utvikling, gjennomføring og evaluering av etterutdanningstilbudet
Plan for forankring i fagmiljø og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner (høgskole,
universitet, helsetjeneste, pasient‐/brukerorganisasjoner, NAV el.l.)

Organisering og økonomi
Søknaden skal inneholde budsjett og finansieringsplan
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.

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 15. september 2021
Nærmere spørsmål kan rettes til sekretariatet

