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Stipend til forskningsprosjekt (ett årsverk)
Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til å styrke fysioterapeuters etter- og videreutdanning, øke
kunnskap i fysioterapi og dokumentere effekter av fysioterapi, inkludert om fysioterapi er
kostnadseffektivt. Prosjekt det søkes om midler til må være klinisk relevant, og kunne styrke
praksisfeltet. Det kan benyttes både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
Fysiofondet har særlig fokus på fysioterapi i primærhelsetjenesten. Samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for gode, helhetlige pasientforløp fra akutt fase til
re-/habilitering, inkludert brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, vektlegges.
Prosjekt som gjennomføres i, eller er forankret i, primærhelsetjenesten og/eller organisert som et
tverrprofesjonelt forskningssamarbeid vil bli prioritert når søknader ellers stiller likt i vurderingene.
Hvem kan søke
Utlysningens målgrupper er fysioterapeuter som driver FoU-arbeid i praksis og fysioterapeuter som er
tilknyttet forsknings- og utdanningsmiljø.
Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge. Søker må ha doktorgrad.
Prosjektet må forankres ved en institusjon som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle
forskningsansvarliges plikter slik det fremgår av Helseforskningsloven. (Klikk her for forskningsrådets
liste over organisasjoner som kan være forskningsansvarlig).
Søker er prosjektleder. Forskningsansvarlig institusjon må godkjenne søknaden.
Hva kan det søkes stipend til forskningsprosjekt til
Stipend kan bli gitt til prosjekt som styrker etter- og videreutdanning samt forskning og fysioterapifaglig
kunnskap gjennom
å utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings- og
forebyggingsprosedyrer og -metoder, samt til å innhente pasienterfaringer
å evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder,
herunder intervensjonsstudier
å utarbeide systematiske oversikter
Prosjektet skal være av betydning for fysioterapifaglig forskning og utvikling ved den virksomheten
søkeren er tilknyttet.
Stipend gis primært til kortere, avgrensede forskningsprosjekt (som for eksempel pilotprosjekt).
Ved tverrfaglige prosjekter kan det søkes om stipend til arbeid med den delen av prosjektet som
omfatter fysioterapi.
Prosjektet det gis stipend til må har et omfang som innebærer at det kan produseres selvstendige
resultater i løpet av fysiofondets finansieringsperiode.

Søknad
Medisinsk og helsefaglig forskning og kvalitetssikringsarbeid reguleres av helseforskningsloven med
forskrifter og veiledere, forskningsetikkloven, personopplysningsloven og annet lovverk som er relevant
for det enkelte prosjekt. Søkerne må derfor gjøre seg kjent med lovverket og beskrive i protokollen
hvordan krav om organisering, etisk godkjenning, personvern og brukermedvirkning ivaretas.
Nødvendige godkjenninger må være innhentet før et eventuelt tilsagn belastes.
Søknaden skal gi en beskrivelse av prosjektets forventede nytteverdi for pasient/bruker,
fysioterapitjenesten og primærhelsetjenesten, på kort og lang sikt. Beskrivelsen skal definere
målgrupper og beskrive hvordan resultatene fra prosjektet kan tas i bruk.
Søknaden skal også inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet bidrar til å dekke kunnskapshull og
bidrar inn i en eksisterende kunnskapskjede, potensial for forbedring av eksisterende praksis og
muligheten for generalisering og bred bruk av ny kunnskap
Søknaden skal inneholde en plan for brukermedvirkning. Brukermedvirkning er et lovpålagt krav og et
helsepolitisk satsningsområde. Brukere kan bidra på flere ulike måter i prosjektene og i ulike faser av
forskningen; planlegging, gjennomføring og formidling av resultatene fra prosjektet.
Søknaden skal beskrive en plan for formidling. Det inkluderer hvilke målgrupper formidling om
prosjektet har og hvilke aktiviteter som vil formidle resultatene fra prosjektet slik at de bidrar til
kunnskapsbasert praksis for fysioterapeuter. Artikler fra prosjektet må publiseres som åpent
tilgjengelige. Artikler anses som åpent tilgjengelige når de publiseres i indekserte tidsskrift med Open
Access eller når artikkelen etter publisering arkiveres i fagspesifikke digitale arkiv med ubegrenset
offentlig tilgang.
Behandling av søknadene
Søknadene vurderes av en ekstern fagkomite.
I vurderingene blir det lagt vekt på
prosjektets kvalitet; innhold, metode og gjennomføring
prosjektets bidrag til å dekke relevante kunnskapshull
søkers redegjørelse for etiske vurderinger og eventuelle interessekonflikter
planer for formidling fra prosjektet
søkerens og evt andre prosjektdeltakere det søkes finansiering til sine kvalifikasjoner for å
gjennomføre prosjektet
fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i
prosjektets nytte for praksisfeltet herunder særlig primærhelsetjenesten
prosjektets nytte innenfor helsepolitiske målsettinger og faglige utviklingsbehov i
fysioterapitjenesten
prosjektets bidrag til kunnskapsbasert praksis
prosjektets bidrag til kompetanseheving av fysioterapeuter
hvordan brukermedvirkning blir ivaretatt
Fagkomiteens uttalelse er sammen med strategiske prioriteringer og den økonomiske rammen
grunnlag for Fondsstyrets beslutning om tilsagn eller avslag.
Beregning av stipend

Det kan søkes stipend til maksimalt et årsverk evt fordelt over inntil 3 år.
Stipend beregnes ut fra et rundsumsbeløp, for tiden kr 720 000, for et fullt årsverk inkludert evt.
driftsmidler. I tillegg kan det tildeles inntil 20 % av tilsagnsbeløp i indirekte kostnader. Indirekte
kostnader (overhead) er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan
tilskrives direkte til prosjektet, f.eks. husleie, strømutgifter, generelle administrasjonskostnader osv.
Tilsagnet skal primært brukes til frikjøp eller til å erstatte ordinær inntekt for fysioterapeuter med norsk
autorisasjon og daglig virke i Norge som det søkes om lønnsmidler til.
Fondsstyret oppfordrer søkere til å arbeide for samfinansiering av tverrfaglige prosjekter. Ved
tverrfaglige og tverrprofesjonelle prosjekter kan det søkes om stipend til arbeid med den delen av
prosjektet som omfatter fysioterapi.
Finansieringsperiode
Tilsagn om midler fra Fysiofondet skal benyttes fra og med 1. halvår 2023 og avsluttes senest tre år
etter oppstart.
Rapportering
Alle mottakere av midler er i henhold til Fysiofondets vedtekter rapport- og regnskapspliktige.
I tilsagnsperioden skal det legges frem korte halvårlige fremdriftsrapporter. Sluttrapport og regnskap
med nødvendig dokumentasjon må foreligge innen 2 måneder etter avsluttet tilsagnsperiode.
Generelt
Prosjekter som inngår i videreutdanning eller masterstudier, faller utenfor ordningen.
Fondsstyret ligger til grunn at det utarbeides vitenskapelig artikkel fra prosjektet.
Eventuelle interessekonflikter skal oppgis og gjøres rede for i søknaden.
Ved et eventuelt tilsagn fra Fysiofondet må prosjektplan være godkjent hos Regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før tilsagnet kan belastes.
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.
Etter søknadsfristen 1. september kl 14.00 kan det forventes svar i løpet av november måned.

