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Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering. Søknadsfrist 15.juni Søke via en
organisasjon. De har gjerne tidligere søknadsfrist slik at planlegging bør starte senest
tidlig på våren.
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html
Kompetanseløftet Fylkesmannen. Til utdanning / videreutdanning samt kurs som er
viktig for å heve kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenesten. Søknadsfrist var
30.04. i 2010. http://www.fylkesmannen.no/
Nasjonalforeningen for folkehelsen. Støtter forskning i forhold til hjerte, demens
eller tuberkulose. Søknadsfrist 1.09. Kan også søkes via dem til Helse- og
rehabilitering. Søknadsfrist forskning hadde frist 22.05. og forebygging og
rehabiliteringssøknader hadde frist 7.05. i 2010.
http://www.nasjonalforeningen.no/no/Forskning/Sok_om_forskningsmidler/
Helsedirektoratet. En side hvor det legges ut ulike tilskuddsordninger. Ingen faste
tidspunkt. http://www.helsedirektoratet.no/helse_omsorg/tilskuddsordninger/
Norske kvinners sanitetsforening. Gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. I
2010 var det utlyst midler fra kvinnemedisinsk forskningsfond, osteoporosefondet og
fond for reumatologi, kreftfondet og fond for psykiske lidelser. Søknadsfrist var 1.10. i
2010.
http://www.sanitetskvinnene.no/no/vare_saker/forskning/
Norges Røde Kors. Barnehjelpens forskningsmidler. Hjelp rettet mot barn; –
fortrinnsvis for syke, funksjonshemmede og vanskeligstilte barn i inn- og utland.
Søknadsfrister 1.04. og 1.10.
http://www.rodekors.no/en/Distrikt_hjemmesider/oslo/om_Oslo_Rode_Kors_/Barnehj
elp/Forskningsmidler/
Gjensidigestiftelsen. Det kan søkes om midler til prosjekt som fremmer trygghet og
helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og
samfunnsbyggende. Søknadsfrist 15.09. http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/
Legat. Oversikt over en rekke legater – søkbar side. http://www.legatsiden.no/
Kreftforeningen. Hovedsakelig forskningsmidler.
http://www.kreftforeningen.no/forskning
Stiftelsen Samordningsrådets (SOR) støtte til forskning til beste for psykisk
utviklinghemmde. Støtte forskning på alle områder som kan tjene til større forståelse
av psykisk utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling,
opplæring og aktiv deltakelse fra mennesker med utviklingshemning. Søknadsfrist
1.03. Se legatsiden. http://www.legatsiden.no/
Willy-Tore Mørchs Stiftelse. Yter støtte til forskning til beste for psykisk
utviklingshemmede. Se legatside. http://www.legatsiden.no/
Kavli's forskningssenter for aldring og demens. Initiere og støtte forskning,
fagutvikling og formidling som bidrar til å gi et bedre liv og funksjon for skrøpelige
eldre og personer med demens.
http://kavlisenter.no/
Norges forskningsråd. Forskningsmidler.
http://www.forskningsradet.no/no/Hva_finansierer_vi/1173185591012
Norsk Sykepleierforbund. Fagutviklingsstipend. Søknadsfrist to ganger i året – oktog ? Forskerstipend. Søknadsfrist 14.04. i 2011.





https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/Medlemsfordeler/ovrige/
Detalj?p_menu_id=267998&p_document_id=311055&p_dimension_id=267998
Norsk Ergoterapeutforbund støtte til fagutvikling og forskning. Forskning i
ergoterapi eller forskningsbaserte prosjekter som har relevans for aktuelle helse- og
sosialpolitiske problemstillinger knyttet til ergoterapeutrollen, og som er med på å
styrke kunnskapsbasert/evidensbasert ergoterapi. Søknadsfrist 1.09. i 2010.
http://netf.no/NETF/Fag-og-yrkesutoevelse/Forskning-og-forskere/FoU-midler
Norsk Fysioterapiforbund. Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt,
formidlingsprosjekt og arbeid med prosjektbeskrivelse.
http://www.fysio.no/FONDET/Soek-Fondet

