Utlysning
Midler til finansiering av spesialistordning for fysioterapeuter 2021 – 2023
Mål for tildeling
Det overordnede målet er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets
behov. Målet for tildeling til videreutdanning er å styrke fysioterapeuters kompetanseheving og
utvikle rollen som en sentral aktør i samfunnet.
Gjennom støtte til spesialistordning beskrevet i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi m.m., ønsker Fysiofondet å bidra til at fysioterapeuter stimuleres til å oppnå avansert
klinisk kompetanse som gir rett til å utløse takst A2k. I henhold til Forskrift om stønad til dekning av
utgifter til fysioterapi m.m er takst A2k et kompetansetillegg for fysioterapeut med godkjent
spesialitet i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller med tilsvarende
kompetanse. Søknad om å få godkjent kompetanse behandles og avgjøres av Norsk
Fysioterapeutforbund.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019‐05‐23‐890
Hvem kan søke om hva
Norsk Fysioterapeutforbund kan, som den organisasjonen som har fått bemyndiget et
tildelingsansvar, søke om drift av ordningen. Med drift av spesialistordningen menes veiledning og
godkjenning av spesialister, uavhengig av organisasjonstilhørighet, og evaluering og utvikling av selve
ordningen i dialog med myndighetene.
Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund og Norsk Manuellterapeutforening kan søke om å
utvikle spesialistordningen de har etablert slik at ordningen tilfredsstiller kravet beskrevet i Forskrift
om stønad til dekning av utgifter i fysioterapi m.m. Dette innebærer å etablere et veilederkorps slik
at deres medlemmer kan tilfredsstille kravet om veiledet praksis, samt å sikre at selve ordningen
tilfredsstiller krav i forskriften.
Fysiofondet vil støtte spesialistordninger med ulike fagområder. Et fagområde kan ikke inngå i flere
spesialistordninger.
For å sikre forutsigbarhet søkes om støtte for tre år i perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2023.
Rammen for den totale tildelingen er kr 1,5 millioner pr år i perioden 2021‐2023.

Innhold i søknaden:
Søknaden skal inneholde beskrivelse av:
 Ordningens spesialistområder
 Relevans for helsetjenestens behov og fysioterapeuters kompetanse
 Faglige krav til spesialistgodkjenning og fornyet godkjenning
 Plan for drift, evaluering og revidering av Spesialistordningen, inkludert veilederkorps
 Budsjett og ressursbehov for treårsperioden

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.

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

