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Psykisk helse og barnevern 

Deres dato 

 
Deres referanse 

 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Fagkoordinator 

Postboks 8905 MTFS E-post: Klostergt 46 + 47 73 55 15 00 Hege Ramsøy-Halle 

7491 Trondheim dmf-post@medisin.ntnu.no 7030 Trondheim Telefaks  
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Utlysning av midler til kompetanseheving og fagutvikling for 
diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og 
narkolepsi 

 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til 

kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte 

diagnoser.  

For 2017 vil det derfor bli mulighet til å søke om midler til kompetanseheving, fagutviklingsarbeid, 

forskningsprosjekt eller andre tiltak. Det kan nå også søkes om støtte til tiltak som går over flere år  

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke midler til å gjennomføre tiltak som tilfører ny kunnskap 

og kompetanse til feltet. Andre virksomheter som yter tjenester til gruppen kan søke om støtte hvis 

dette skjer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

 

Eksempelvis kan det gis støtte til: 

 Kompetansehevingstiltak for grupper av fagpersoner for eksempel som studieopphold, 
konferansedeltagelse eller lignende. Det forutsettes at det er en plan for hvordan den 

innhentede kunnskapen skal videreformidles.  

 Kurs, fagdager eller andre type samlinger som bidrar til å spre kompetanse og kunnskap eller 
øke samhandling og samarbeid med andre i klinikker/avdelinger eller kommune.  

 Samarbeidsprosjekter med brukerorganisasjoner. 

 Større eller mindre fagutviklingsprosjekter forankret i klinikk eller avdeling. 

 Forskningsprosjekter forankret i klinikk eller avdeling.  

 

Ved vurdering av søknaden vil det blir lagt vekt på:  

• At tiltaket omfatter en av de nevnte diagnosene og at forventede resultater anses å ha betydning 

for å øke kvaliteten og bidra til mer likeverdige tjenester.  

• Tiltak som bidrar til å knytte habilitering og psykiatri tetter sammen. og tiltak som bidrar til 

bedre samhandling mellom barne- og voksentjenestene, vil bli prioritert.  

• For forsknings og fagutviklingsprosjekter vil prosjekter med et vitenskapelig design og med 

tilknyttet vitenskapelig kompetanse i planlegging, gjennomføring og evaluering prioriteres. 

• Målene for tiltaket er klart formulerte, realistiske og mulig å evaluere og at 

gjennomføringsplanen er tydelig og vurderes som realistisk. 

• At det er utarbeidet et budsjett med minst 50% egenfinansiering.  

• Resultatene fra tiltaket forventes å ha overføringsverdi til andre. 

• At det foreligger en konkret plan for evaluering av tiltaket og for hvordan resultatet skal 

formidles til aktuelle fagmiljø, dersom det er aktuelt. 
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Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

• Institusjon/søker 

• Ansvarlig for tiltaket 

• Forankring/ledelse 

• Samarbeidspartnere 

• Beskrivelse av tiltaket 

o Bakgrunn 

o Mål 

o Innhold/gjennomføring 

o Rapportering/evaluering 

o Tidsperiode 

• Budsjett og søknadssum 

• Plan for videre drift/implementering i klinikk/oppfølging der hvor det er aktuelt 

Utgifter det kan søkes om prosjektmidler til kan være: frikjøp av medarbeidere/prosjektleder, 

utgifter til kompetanseheving, kurs og konferanser, litteratur, materielle og utstyr.  Det vil ikke bli 

gitt prosjektmidler til etter- og videreutdanning. Leder er ansvarlig for avlevering av regnskap for 

bruk av midlene ved innsending av sluttrapport.  

 

Vurdering av søknader og tildeling av prosjektmidler foretas av RFM ved en faglig 

referansegruppe. 

 

Søknadsfrist: 1.april 2017 

 

Søknaden sendes på mail til hege.ramsoy-halle@ntnu.no eller post:  NTNU, Det medisinske fakultet, 

Institutt for psykisk helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), ved fagkoordinator 

Hege Ramsøy-Halle, Pb 8905, MTFS, 7491 Trondheim  

Ta kontakt med fagkoordinator Hege Ramsøy-Halle, # 92654637, hege.ramsoy-halle@ntnu.no om 

det er spørsmål. 

 

Med hilsen 

 

 

Odd Sverre Westbye      Hege Ramsøy-Halle 

Senterleder       Fagkoordinator Regionalt Fagmiljø 
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