FALK Bergen Pasientfond

FALK Bergen

Pasientfond
Retningslinjer for søknad om midler
Pasientfondets vedtekter, punkt 2:

”Pasientfondets formål er å yte støtte til personer som på grunn
av sykdom eller helsesvikt trenger økonomisk bidrag til et
behandlingstilbud innen antroposofisk medisin”.

Viktig:
 Søknaden må fylles ut i pasientens navn
 Søknaden må underskrives av pasienten, foreldre, foresatte eller
en som har fullmakt for pasienten
 Søknaden må begrunnes
 Attestasjon fra lege må føres på skjemaet

Hvem kan få støtte?
Personer som føler at de ikke får tilstrekkelig hjelp innen den tradisjonelle
helsetjenesten og som ønsker behandling med antroposofisk medisin.
Dette forutsetter at det aktuelle tilbudet har noe å tilby den individuelle pasient.
De mest aktuelle tilstandene det kan søkes hjelp til er:





Kreftsykdommer - aktiv rehabiliteringsbehandling for kreftpasienter i alle stadier
Palliativ omsorg i livets sluttfase
Tretthetssyndrom, smerte og stress – ved utbrenthetssyndrom, fibromyalgi,
kronisk smertesyndrom, kronisk tretthetssyndrom og sviktende psykisk helse
Kroniske sykdommer - behandling av revmatiske sykdommer, mage-/
tarmsykdommer, nevrologiske sykdommer, allergiske sykdommer og hjerte-/kar
sykdommer.

Antroposofisk klinikk i Skandinavia: Vidarklinikken i Järna - se www.vidarkliniken.se
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Hvor mye kan det søkes om?





Det kan søkes om støtte til 2-3 ukers opphold.
Det forventes at søker selv dekker en egenandel på kr.100 pr. døgn.
Personer kan søke uavhengig av egen eller familiens inntekt.
Hovedregelen er at bidrag kan bevilges høyst 2 ganger til samme søker.
Bevilget bidrag er gyldig 6 måneder fra tilsagnsdato.

Hva kreves av søker?
Eget søknadsskjema må fylles ut og sendes til:
FALK Pasientfond
Lindealléen 7
5072 Bergen
Konvolutten merkes ”Søknad”.
Søknadsskjema med retningslinjer finnes på våre nettsider (www.legekunst.no ) eller
ved henvendelse til FALK Bergen, tlf. 55 28 14 74 eller på e-post:
ingrid.hage@online.no
Retningslinjene for søknad om bidrag skal følges.
Personer (eller deres foresatte) som mottar bidrag fra pasientfondet forplikter seg på
å gi tilbakemelding til FALK Bergen innen 4 uker etter at behandlingen er avsluttet.
Erfaringene med behandling med antroposofisk medisin er viktig kunnskap for
arbeidet med å utvide tilbudet innen antroposofisk medisin i Norge.
Tilbakemeldingen sendes skriftlig til FALK Bergen. Dersom dette er vanskelig for
deg, kan tilbakemelding gies i form av intervju.
Tilbakemeldingen skal inneholde følgende punkter:
 Kort beskrivelse av hvilken type behandlingstilbud du fikk.
 Din opplevelse av kommunikasjon og kontakt med de ansatte, kunstterapier
(malingsterapi, eurytmi, massasje, musikk osv.),samt arkitektur og omgivelser.
 Litt om hvordan oppholdet ved en antroposofisk klinikk skiller seg fra dine
erfaringer med det ”tradisjonelle” norske helsevesenet
 Litt om hva du opplevde som viktigst ved det aktuelle behandlingstilbudet.

Søknader behandles konfidensielt av fondets styre.
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