REHABILITERINGSREISE TIL IGALO – LEVANGER KOMMUNE
Vennligst les brukerveiledning på baksiden før du fyller ut søknaden.
Søknaden sendes sammen med legeerklæring til:
Prosjektleder Vebjørg Rønning, postboks 130, 7600 Levanger.
Konvolutten merkes ”Helsereiser”.
Søknaden må være Levanger kommune i hende innen 30.03.12 kl. 1200.
Søknaden kan leveres på Servicekontoret på Rådhuset Levanger.
Unntatt offentlighet iht. Offentlighetsloven § 5a
Etternavn, fornavn (evt. tidligere etternavn)

Personnummer (11 siffer)

Adresse (inkl. poststed):

Kjønn:
Mann 

Telefon priv:

Mobiltlf:

Kvinne 
Telefon arb:

Kryss av for riktig status:
Alderspensjonert  Uførepensjonert  Sykemeldt  Yrkesaktiv 
Hva er din målsetting med en rehabiliteringsreise til Igalo? (Må fylles ut, bruk gjerne eget ark)

Har du deltatt på behandlingsreiser tidligere – i så fall når?
Nærmeste pårørende som kan kontaktes under oppholdet.
Navn:
Adresse:
Tlf. priv:
Fastlege
Navn:

Adresse:

Tlf. arb:

Tlf. arb:

Ønsker du/er du avhengig av hjelp til å ta dine medisiner? Ja  Nei 
Er du helt avhengig av tekniske hjelpemidler for å fungere i det daglige, og må i tilfelle ha dette
tilgjengelig på reise og opphold?
Ja  Nei 
I tilfelle ja, hvilke hjelpemidler (sett X):
 rullestol
 krykker/stokk
 personløfter
 engangsutstyr (bind, kateterposer etc)
 elektrisk rullestol
 toalettstol
 sykeseng
 rullator
 toalettforhøyer
 badekarbrett
 dusjkrakk  annet ............................
Hvis jeg har vært innlagt på sykehus eller dersom det er kommet vesentlig endring i min
helsetilstand i tiden mellom søknadens innsendelse og avreise, skal jeg sende ny legeerklæring til
uttaksgruppa.
Dersom min søknad innvilges, forplikter jeg meg til å overholde de bestemmelsene som gjelder for
reisen og oppholdet.
Dersom jeg av en aller annen grunn ikke kan reise som planlagt, forplikter jeg meg til å gi beskjed
minst 14 dager før avreise. Avbestilling senere enn 14 dager før avreise medfører at egenandel og
reise faktureres. Jeg er klar over at evt. unnlatelse kan få konsekvenser for senere søknad om
rehabiliteringsreise.
Undertegnede samtykker i at nødvendige opplysninger kan innhentes fra andre offentlige organer
og at gitte eller innhentede opplysninger kan videreformidles til nødvendige samarbeidspartnere.
Søkers underskrift: .............................................

Sted: ....................

Dato: ...................

REHABILITERINGSREISE TIL IGALO – LEVANGER KOMMUNE
INFORMASJON TIL SØKER
1.

Rehabiliteringsreisen til Igalo er et utvidet tilbud om rehabilitering.

2.

Dette tilbudet inneholder intensiv fysikalsk behandling kombinert med sosial aktivitet, varmt klima,
hyggelige omgivelser og varierte kultur- og aktivitetstilbud. Det understrekes at behandlingen er
krevende, men søkes tilpasset den enkelte.

3.

Søkere som har alvorlig sykdom i hjerte/kar eller lunger kan løpe en betydelig risiko ved behandling
og tilrås ikke å søke dette tilbudet.

4.

Tilbudet er ikke egnet for personer med mental og/eller kognitiv svikt, psykisk sykdom i ustabil fase
eller for personer med alkohol eller annen rusavhengighet.

5.

Utvelgelse av pasienter, skjer av prosjektgruppa i Levanger kommune. For å få utvelgelsen så god
som mulig, er det nødvendig at alle relevante opplysninger om den enkelte søker foreligger og at det
kommer frem hvorfor man tenker seg at man kan ha nytte av et slikt tilbud.
Det vil etter utvelgelse bli tilsendt et bekreftelsesbrev og reiseinformasjon til deltakerne.

6.

Egen legeattest for reise til Igalo må vedlegges søknad.

7.

Det vil bli foretatt et intervju med søker som en del av vurderingen.

8.

Egenandel er på ca 7000 kr inklusiv behandling, overnatting, måltider og transport tur/retur.
Faktura blir sendt ut.

9.

Det er en forutsetning at deltakerne gjør seg kjent med regler for reise samt opphold og følger disse.

10.

Det er ikke mulighet for å ta med seg reisefølge.

11.

Alvorlige brudd på reglene, fører til hjemsendelse for egen regning, og vil få konsekvenser for
eventuelle senere opphold.

12.

Dersom du er avhengig av rullestol, sykeseng eller personløfter, er denne reisen ikke egnet for deg, da
dette tilbudet ikke finnes i instituttet.

Helsereisen blir utlyst med forbehold om avlysning i forhold til interesse for deltakelse.

