
 
 
 

Retningslinjer for Utdanningsstipend og FoU - stipend. 

 

 

1. Hensikt og formål 
 

1.1:  Utdanningsstipend: Formålet med utdanningsstipendet er å gi radiografer og 
stråleterapeuter mulighet til fagutvikling. Tildelingen av midler skal inspirere til og muliggjøre 
etter- og videreutdanning. Unntaksvis kan det også søkes støtte til andre kompetansehevende 
tiltak.  

1.2: FoU – stipend: Formålet med FoU-stipend er å muliggjøre og realisere ulike forsknings og 
utviklingsprosjekter, samt støtte opp om publisering og presentasjon av forskningsarbeid. 
 

2. Generelle bestemmelser 
 

2.1: Forbundsstyret avgjør hvorvidt de budsjetterte midlene skal fordeles til etter- og 
videreutdanning, mastergradsstudier, faglige og vitenskapelige prosjekter, støtte til 
artikkelskriving og presentasjon av vitenskapelig arbeid. Dersom spesielle emner/ fagområder 
ønskes prioritert, bekjentgjøres dette ved utlysing av midlene. 
 
2.2: Forbundsstyret kan tildele stipender/økonomisk tilskudd innenfor Norsk 
Radiografforbunds budsjettmessige rammer. Forbundsstyret avgjør hvorvidt ubenyttede midler 
skal overføres til fordeling ved neste års utlysning. Forbundsstyrets avgjørelse er suveren og kan 
ikke ankes. 

 
2.3: Alle som har vært medlemmer i Norsk Radiografforbund i minimum ett år etter endt 
grunnutdanning kan søke om midler. Søkere må være à jour med kontingentinnbetaling. 

 
3. Tildeling av utdanningsstipend 

 
3.1: Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad. For støtte til videre 
og masterutdanning kreves bekreftelse på studieplass, presentasjon av studieprogram og 
forventet progresjon/gjennomføring av studiet. Søknaden skal gi opplysninger om det søkes 
økonomisk støtte fra andre instanser. 

3.2: Tildeling til etter- /videreutdanninger og mastergradsstudier skjer på bakgrunn av 
dokumenterte kostnader ved studiet.  
 

3.3: Dersom det skrives en fordypningsoppgave eller annen oppgave av tilsvarende omfang, skal 
en kort presentasjon av oppgaven (tittel, resultat, konklusjon) sendes Norsk Radiografforbunds 
sekretariat nrf@radiograf.no etter endt studie. 
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4. Tildeling FoU-stipend. 

4.1: Stipend til oppstart og gjennomføring av faglige og vitenskapelige prosjekter, 
artikkelskriving samt publisering tildeles på bakgrunn av standardisert søknad. Aktuell 
dokumentasjon vedrørende prosjektet (beskrivelse, gjennomføringsplan, budsjett mv. vedlegges 
søknaden). Stipendet kan ikke tildeles som lønn, men kan gis i form økonomisk støtte ved 
dokumentert tap av inntekter som direkte følge av prosjektet. Søknaden skal gi opplysning om 
det søkes økonomisk støtte fra andre instanser. 

4.2: Ved tildeling til faglige og vitenskapelige prosjekter, samt artikkelskriving og presentasjon av 
vitenskapelig arbeid, skal det etter ett år innleveres regnskap som dokumentasjon på hva tildelte 
midler er brukt til. Vedlagt regnskapet skal det følge en kort rapport om prosjektet/ tiltaket det 
ble bevilget støtte til. Regnskapet sendes Norsk Radiografforbunds sekretariat nrf@radiograf.no. 
Mangelfull rapportering eller at midlene ikke er bruk til formålet det ble bevilget til, kan 
medføre krav om tilbakebetaling av deler eller hele det tildelte beløp. 

4.3: Mottaker av stipend forplikter å bekjentgjøre arbeidet slik at arbeidet kan komme flere 
radiografer/stråleterapeuter til gode. Dette kan gjøres ved kursbidrag, foredrag, artikler i Hold 
Pusten/andre tidsskrifter, posterpresentasjoner, innlegg på fagkongresser og lignende. En plan 
for bekjentgjøring legges ved søknaden.    

5. Utlysing / bekjentgjørelse 
 

5.1: Utlysing av stipend skjer via Hold Pusten og Norsk Radiografforbunds hjemmeside. 
Søknadsfrist og frist for tildeling opplyses ved utlysningen.  
 

5.2: Bekjentgjørelse av tildeling av stipend skjer via Hold Pusten og Norsk Radiografforbunds 
hjemmeside.  
 

 6. Ubrukte midler 
 

6.1: Dersom tildelte midler ikke nyttes til det formål det ble søk støtte til innen 1 år fra tildeling, 
kan Norsk Radiografforbund søke midlene tilbakebetalt.  
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