www.fpkf.no

Forskingsfondet
Forum for psykologer i kommunen har gjennom mange år bygd opp et
fond som vi deler ut midler fra til ulike forskings- og utviklingsprosjekt
innenfor feltene Psykisk helsearbeid og PP-tjenesten. Fondet har to
inntektskilder, den ene er forlaget vårt «Materiellservice», den andre er
forvaltning av de pengene vi allerede eier.
Det er Forumets årsmøte på Storefjell som bestemmer hvor mye som
kan deles ut av fondets midler hvert år. De siste årene har summen vært
inntil kr. 750.000.
Fondet har egne vedtekter som du finner på Forumets hjemmeside (fpkf.
no), og §2 forteller hva som er fondets formål:
Fondets formål er å ivareta forsknings- og utviklingsarbeid innenfor
de pedagogiske og psykologiske fagområdene, støtte utarbeidelse av
hjelpemidler, samt fremme opplysnings- og informasjonsvirksomhet om
fagområdene.
Styret avgjør hvilke prosjekter som får støtte.
Søknadene varierer mye i innhold og kvalitet, og
vurderingene vi gjør baserer seg i stor grad på
styrets skjønn. Formålene i §2 er ganske vide,
og gjennom ulike styrer har det etter hvert utkrystallisert seg noen fortolkninger. Disse ligger
også på Forumets hjemmeside, og jeg vil prøve
å gi en kort omtale av våre meninger her:
Den første vurderingen vi gjør er å se på kvaliteten på søknaden. Prosjektet, og eventuelle
referanser, må være lette å forstå, og formulert på en slik måte at vi danner oss et bilde av
hva søker(ne) ønsker å oppnå. De aller fleste
søknader fyller dette kriteriet.
Prosjektsøknaden må også gi oss tro på at det
prosjektet det søkes om holder god kvalitet og
treffer innenfor våre fagfelt.
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Det neste vi vurderer er produktet utviklingsprosjektet skal resultere i. Har det relevans
for våre tjenester ut over relevansen for den
enkelte fagperson eller den enkelte faggruppe
som søker. Vi avslår ofte prosjekt på bakgrunn
av at vi i hovedsak opplever det som en søknad
om midler til egenutvikling. Det kan gjelde
individuell kompetanseheving eller implementering av allerede vel etablerte metoder i
lokale tjenester. Dette mener vi er arbeidsgivers
ansvar å finansiere. Vi har derfor laget oss en
generell norm som sier at prosjektet skal være
et forsknings- eller utviklingsarbeid som skal
kunne være overførbart til hele eller deler av
arbeidsfeltet pedagogisk og psykologisk arbeid i
kommunene.
Noen søknader ønsker å utvikle nye produkter
som kan selges gjennom forlaget Materiellser-
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vice. Søker har da ofte allerede råmaterialet til
prosjektet klart, og ønsker midler til å finpusse
dette før utgivelse. Noen ganger velger vi også
å støtte gode ideer og bevilger midler til frikjøp av arbeidstid for å utvikle produktet. Vi har
også støttet oversetting og utgivelse av produkt
fra andre land. Vi hjelper da gjerne til med å
formalisere rettigheter mm.
Dette er prosjekt som bidrar til økt aktivitet i
Materiellservice, og gjennom det økt kapital til
forskingsfondet. Slike prosjekt får nesten alltid
støtte fra Forskingsfondet. Noen få av disse
prosjektene velger styret likevel å ikke gi ut på
Materiellservice når de er ferdige, fordi kvaliteten ikke blir vurdert som god nok.
Vi har en generell forventning om at alle prosjekter skal publiseres i en eller annen form. Ofte
blir prosjektene presentert i en artikkel i tidsskriftet «Psykologi i kommunen» dersom vårt
redaksjonsutvalg finner at kvaliteten er god nok
til det.
Forumstyret har hatt en drøfting av om det er
spesielle prosjekt vi ønsker å gi støtte til i 2014.
Vi er enige om at nye produkter til publisering gjennom Materiellservice fortsatt vil få
en positiv mottakelse. I tillegg ønsker vi dette
året å fokusere på publisering av forsknings-

og utviklingsarbeid knyttet til psykologrollen
innen området psykisk helse/ PP-tjenesten i
kommunen. Norsk psykologforening har valgt
«Forebygging for barn og unge» som satsingsområde i den neste treårsperioden, regjeringen
satser på psykisk helsetjenester i kommunene,
og vi opplever at det er viktig å rette fokus
mot psykologrollen i disse sammenhengene.
Vi opplever særlig at vi mangler prosjekt om
psykologrollen i PP-tjenesten.
Dette er retningsgivende, men ikke uttømmende
fortolkninger. Vi har ikke oversikt over alle
de gode ideene du sitter med, og søknader om
gode og nyttige prosjekt som ikke passer til de
omtalte kriteriene vil selvsagt også bli vurdert.
Forskingsfondet kan gi støtte til hele eller deler
av et prosjekt.
			
Forumstyret har et sterkt ønske om flere gode og
relevante søknader om støtte fra Forskingsfondet. Du er velkommen med en søknad!
Søknad om midler sendes til Styret for Forum
for psykologer i kommunen på e-post til styreleder Sturla Helland: hsturla@gmail.com
Sturla Helland
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