SØKNAD TIL SØSKENCAMP
Frambu 29. februar – 4. mars 2016

Frambu inviterer til søskencamp for søsken til barn eller ungdom med en sjelden eller lite kjent
diagnose som hører inn under den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser.
Kurset målsetning:
På dette kurset ønsker vi at søsken (12-16 år) til barn/ungdom med sjeldne diagnoser skal være i
fokus, oppleve fellesskap og ha mulighet til å dele erfaringer med andre søsken i lignende situasjon.
Vi legger vekt på at de unge skal bli godt kjent med hverandre gjennom aktiviteter hvor det sosiale står
sentralt. Vi vil også ha daglige samtaler i mindre grupper som omhandler det å ha søsken med
spesielle behov. Programmet på dagtid vil i tillegg bestå av varierte aktiviteter ute og inne, og på
kveldene blir det mye moro i regi av Frambus aktivitetsledere.
Minst én av foreldrene forventes å delta fra kl 11 til 16 på mandag og fra kl 11 til 15 på fredag.
Deltakerne på søskencamp vil få tilbud om å være med i et pågående forskningsprosjekt.
Mer informasjon om dette blir sendt ut til alle som får tilbud om plass på søskencampen.

Navn på søker: ………….……..………………………………………………………………………………….
Fødselsdato:

…………………………………………… Kjønn: ………………………………………………

Adresse:

……………………………………………………………………………………………………….

Postnummer:

…………………………………………… Sted:

Telefon:

…………………………………………… Mobil: ………………………………………………

………………………………………………

Har du vært på Frambu før?

Nei

Ja - hva/når: ……………………………………………………..

Trenger du tolk under campen?

Nei

Ja, til språket: ……………………………………………………..

Har du sovet hjemmefra før?

Ja

Nei

Er det noe du trenger hjelp til på campen? ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Er det andre ting vi bør vite om før du kommer? …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Hvilke forventninger har du til campen? Er det spesielle ting du vil snakke om eller vite mer om?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Navn på mor: ……………………………………………………….………………………………………………
Adresse (hvis annen enn søker): ……………………………………………………………………………………
Postnummer:

…………………………………………… Sted……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………… E-post: ………………………………………………..

Navn på far: ……………………………………………………..………………………………………..…………
Adresse (hvis annen enn søker): ……………………………………………………………………………………
Postnummer:

…………………………………………… Sted……………………………………………………

Telefon: …………………………………………………… E-post: ………………………………………………..

Navn på søsken med diagnose: ...........................................................................................................
Fødselsdato:

............................................................. Kjønn: .................................................................

Adresse (hvis annen enn søker): .................................................................................................................
Postnummer:

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

Diagnose:

.............................................................................................................................................

For å kunne registrere søknaden, må vi ha vite følgende om søskenet med diagnose. Han/hun er:
registrert ved Frambu
registrert ved annet kompetansesenter for sjeldne diagnoser: ........................................................
ikke registrert ved noen av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser

Søknadene behandles i uke 1 2016. Deretter vil alle søkere få tilbakemelding om de har fått plass eller ikke.
Vi vil kontakte alle som får plass i forkant av campen for å sikre at deltakerne skal bli best mulig ivaretatt mens de
er på Frambu.

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

Underskrift søker:...................................................................................

Ved første gangs registrering ved Frambu, må legeattest eller epikrise som bekrefter søskenets diagnose
og eventuelt andre sykdommer legges ved søknaden. Det samme gjelder hvis helseopplysningene er
endret siden registreringen. Eventuelle nye genetiske tester må også legges ved. Dersom du ikke har
mottatt slik dokumentasjon, kan du gi Frambu tillatelse til å innhente denne ved å krysse av her:
Frambu gis tillatelse til å innhente helseopplysninger fra følgende instanser:
Sykehus/lege:………………………………………………………… Telefon: …..…………………..…………
Annen instans: …………………………………………………….… Telefon: ……………………..…………..
Legg også gjerne ved andre opplysninger du mener kan være av betydning for søknaden (rapporter e.l.).

Jeg/vi aksepterer at relevante opplysninger for denne søknaden blir registrert i Frambus elektroniske register.
Dato:.....................................

Underskrift foresatt(e):............................................................................

Søknaden er unntatt offentlighet og sendes som brev til Frambu, Sandbakkvn 18, 1404 Siggerud.
Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på telefon 64 85 60 00 eller pr e-post til kurs@frambu.no.

