Søknad om opphold ved Montebellosenteret
MBS er en institusjon i spesialisthelsetjenesten og søker er den person som har/har hatt en kreftdiagnose
Lege skal skrive legeerklæring og sende til Montebellosenteret.
Søknadsfrist er fem uker før kursstart (for å være med ved første inntaksvurdering).
Alle som søker får skriftlig tilbakemelding.
Kursnr

Kursnavn

(se kursplan)

Søkerens navn

Personnummer

Adresse

Telefon

Postnr / poststed

Kommune

E-postadresse
Sivilstatus

Enslig

Gift

Samboer

Kreftdiagnose (årsak til oppholdet)

Skilt

Enke/enkemann

Diagnosetidspunkt (mnd/år)

Tilbakefall:

Nei

Ja

Hvis ja, tidspunkt (mnd/år)

Er behandling avsluttet

Nei

Ja

Hvis ja, tidspunkt (mnd/år)

Nærmeste pårørende

Telefon

Deltar pårørende/nærstående på kurset
Hvis ja, navn
Søker er selvhjulpen

Ja

Nei

Hvis ja, husk å sende ledsagerdokument til MBS

Personnr
Ja

Nei

Relasjon/tilknytning

Hvis nei, hjelpebehov:

Andre sykdommer/ behov, også for pårørende som er med på kurset (f.eks diabetes, allergier, astma, smerte ol)

Søkerens egen begrunnelse for å søke kurset

Beskriv eventuelt nærmere opplysninger av betydning for kurset

Arbeid-/trygdestatus (sett ett eller flere kryss)
Sykemeldt

Arbeidsavklaringspenger

Under utdanning

Annet, hva:

Uførepensjonist

Alderspensjonist

Navn på lege som skriver legeerklæring
Navn på fastlege om det ikke er han/hun som skriver legeerklæring
Sted/dato:

Søkerens underskrift (Hvis søkeren er under 18 år, skal foresatte signere søknad her):

Søknadsskjema og legeerklæring sendes direkte pr post til Montebellosenteret, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Informasjon om tilbud ved Montebellosenteret finnes på www.montebellosenteret.no eller ring tlf 62 35 11 00

Hvis det søkes om opphold til familiekurs eller "Påskeopphold" fylles neste side også ut.

Denne siden utfylles bare hvis det søkes om opphold til familiekurs eller "Påskeopphold"
For- og etternavn på foreldrene
1.

Personnummer

2.

Personnummer

For- og etternavn på barna
1.

Personnummer

Skoletrinn nå:

2.

Personnummer

Skoletrinn nå:

3.

Personnummer

Skoletrinn nå:

4.

Personnummer

Skoletrinn nå:

Trenger noen av barna assistanse

Nei

Ja Hvis ja, beskriv

Har noen av barna assistent på skolen

Nei

Ja Hvis ja, beskriv

Har noen av barna spesielle behov

Nei

Ja Hvis ja, beskriv

(for eksempel astma, allergi og lignende)

Familiens begrunnelse for å søke kurset:

Sted/dato:

Søkerens underskrift (Hvis søkeren er under 18 år, skal foresatte signere søknad her):

Søknadsskjema og legeerklæring sendes pr post til Montebellosenteret, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Informasjon om tilbud ved Montebellosenteret finnes på www.montebellosenteret.no eller ring tlf 62 35 11 00

