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Midler til forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, 2022
Mål
Tildelingen skal bidra til å styrke og videreutvikle kunnskapsutvikling fysioterapi. Det kan søkes om støtte til doktorgrads- og
postdoktor/forsker prosjekt for å styrke fysioterapeuters kompetanse.
Tildelingen skal bidra til å styrke fysioterapeuters forskningskompetanse, øke kunnskap i fysioterapi, stimulere til
tverrprofesjonelt forskningssamarbeid og dokumentere effekter av fysioterapi, inkludert om fysioterapi er kostnadseffektivt på
kort og lang sikt. Det kan benyttes både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
Tildeling skal også bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid mellom forskning, utdanning og fysioterapipraksis. Søknader
med relevans for klinisk praksis hvor flere fagmiljø og utdanningsinstitusjoner samarbeider og søknader som er forankret i
primærhelsetjenesten, vil bli prioritert når søknader ellers stiller likt i vurderingene.
Det er ved årets utlysning budsjettert med midler til to ekstra PhD-stipend, øremerket søknader fra miljø med
mastergradsutdanninger.
Hvem kan søke?
Prosjektleder/søker må ha doktorgrad og være ansatt ved en søknadsansvarlig institusjon i minst 20 % stilling. Prosjektleder er
ansvarlig for innsending av søknad, gjennomføring av prosjektet og rapportering til Fysiofondet.
Institusjoner som er berettiget til å søke er:
Universitet og høgskoler
Forskningsinstitutter underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av Forskningsinstitutter (jf Forskningsrådet)
Helseforetak/sykehus med lovpålagte oppgaver innen forsknings- og utviklingsoppgaver
Enheter i offentlig sektor som utfører forskning
Søknadsansvarlig institusjon skal godkjennes av Fysiofondet før søknad kan opprettes. For søkere som ikke tidligere er
godkjent, se egen utlysning.
Søknadsansvarlig institusjonen skal:
• oppfylle vilkår som Fysiofondet stiller ved tildeling
• sikre faglig fremdrift og gjennomføring av prosjektet
• stille arbeidsplass til disposisjon for prosjektdeltakere
Det kan ikke søkes om stipend til navngitt doktorgradsstipendiat. For søknad om postdoktor-/ forskerstipend skal kandidatens
navn og kompetanse oppgis.
Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om støtte fire årsverk til phd-stipendiat eller postdoktorstilling/forskerstilling på postdoktorgradsnivå, inkludert ett
årsverk (25 % av tildelingen) til arbeidsplikt.
Stipendet kan eventuelt fordeles over en periode på inntil seks år.
Det kan søkes om rundsumsbeløp som inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler til
stilling som doktorgradsstipendiat eller postdoktor.
Ved årets tildeling er rundsumsbeløpet for doktorgradsstipendiat kr 834 000 pr. år og postdoktorstilling kr 937 000 pr. år.
Midlene tildeles prosjektansvarlig institusjon.
Arbeidsplikt skal bidra til å styrke kandidatens kompetanse i undervisning og administrasjon. Arbeidsplikten kan gjennomføres
på relevante bachelor- og masterprogram eller rettes mot helsetjenesten for å bidra til interaksjon mellom forskning og
fysioterapipraksis.
Søker har ansvar for å lage en plan for arbeidsplikten i samarbeid med arbeidsgiver.
Det skal utarbeides samarbeidsavtaler.

Krav til stipendiatstilling
Tildeling av midler til doktorgradsstipendiat vil bli gitt med forbehold om at kandidaten er tatt opp på doktorgradsprogram før
tiltredelse i stipendiatstillingen. Navn på kandidat er ikke krav i søknaden.

For søknad om støtte til postdoktor/forskerstilling, må avhandlingen være levert innen utgangen av 2022, og bekreftelse på at
dette er realistisk, må følge søknaden. Bekreftelsen skal være undertegnet av kandidaten og veileder(e).
Tildeling av stipend til postdoktor/forsker forutsetter godkjent avhandling før tiltredelse i stillingen. Fysiofondet støtter kun ett
postdoktorprosjekt pr kandidat.
Fysiofondet stiller i utgangspunktet ikke krav om utlysning av stillinger, men kan ved tildeling sette slikt vilkår.
Stipendiatstillingen skal starte opp i løpet av 2023.
Språk
Søknaden skal skrives på engelsk.
Etiske godkjenninger
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. Søker må derfor
gjøre seg kjent med lovverket og beskrive i protokollen hvordan krav om organisering, etisk godkjenning, personvern og
brukermedvirkning ivaretas. Utbetaling av tilsagn forutsetter at nødvendige godkjenninger (Personvernombudet (PVO),
Regional Etisk komite (REK), Statens Legemiddelverk (SLV) etc) er innhentet.
Det skal i søknaden redegjøres for eventuelle etiske problemstillinger tilknyttet forskningsprosjektet, og hvordan de håndteres i
forskningsarbeidet. Dersom det ikke er etiske problemstillinger forbundet med prosjektet, må dette begrunnes.

Nytteverdi
Nytte innebærer at kunnskap som erverves er anvendbar og kan tas i bruk. Nytteverdien kan i det enkelte prosjekt være rettet
mot bestemte målgrupper, eller føre til kunnskapsutvikling som bidrar til kunnskapsbasert praksis og helsepolitikk. Søknaden

skal gi en beskrivelse av prosjektets forventede nytteverdi for pasient/bruker, fysioterapitjenesten,
helsetjenesten, utdanningene og/eller samfunnet på kort og lang sikt.
Beskrivelsen skal definere målgrupper og beskrive hvordan prosjektet bidrar til å dekke kunnskapshull i en
eksisterende kunnskapskjede, om det har potensial for forbedring av eksisterende praksis og om ny kunnskap
kan generaliseres.
Nytten for primærhelsetjenesten vil vektlegges særskilt ved tildeling.
Brukermedvirkning
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.
Formidling
Søknaden skal beskrive en plan for formidling. Det inkluderer hvilke målgrupper som er relevant og hvilke aktiviteter som vil
formidle resultatene fra prosjektet slik at de bidrar til kunnskapsbasert praksis for fysioterapeuter.
Vitenskapelige artikler fra prosjektet skal publiseres åpent tilgjengelige for at kunnskapen skal komme flest mulig
fysioterapeuter til gode. 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.
Vurdering av søknaden
Søknadene evalueres av en ekstern fagkomite med nordisk representasjon. Fondsstyrets endelige beslutning vil bli tatt på
grunnlag av kvalitet, relevans og nytteverdi. I vurderingene blir det lagt vekt på

Vitenskapelige kvalitet:
forskningsspørsmål
om relevante kunnskapshull dekkes
valg og beskrivelse av metode
gjennomførbarhet
Prosjektets nytte:
for pasient og pårørende
for faglige utviklingsbehov i fysioterapitjenesten, inkludert nytten for utdanningene og bidrag til kunnskapsbasert
praksis
for helsetjenesten, og spesielt primærhelsetjenesten
i relasjon til helsepolitiske målsettinger
plan for hvordan evt. arbeidsplikt skal fylles
Formidling og brukermedvirkning
planer for formidling fra prosjektet (vitenskapelig og populærvitenskapelig)
hvordan brukermedvirkning er ivaretatt
Etikk
etiske vurderinger og plan for lovpålagte godkjenninger
Søker og miljø
prosjektleders kvalifikasjoner
for søknad til postdoktorprosjekt vurderes også kandidatens kvalifikasjoner
Samarbeidspartneres bidrag
Fagkomiteens vurdering av innsendte søknader er sammen med strategiske prioriteringer og den økonomiske rammen for
tildelingen grunnlag for Fondsstyrets beslutning om tilsagn eller avslag.

Søknader skal sendes elektronisk i Fysiofondets søknadsportal. Søknadsportalen er tilgjengelig fra Fysiofondets nettside;
www.fysiofondet.no
Søknader som sendes inn på annen måte vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er 1. september 2022, kl. 14.00.
Svar kan forventes i begynnelsen av desember 2022. Nærmere spørsmål kan rettes til sekretariatet.

