DANSK LANDSFORENING FOR HALS- OG MUNDHULEOPEREREDE
Foreningen for personer med talefunktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet
STRANDBOULEVARDEN 49, 4. DK 2100 KØBENHAVN Ø Tlf. 35264045 DLHM@DLHM.DK WWW.DLHM.DK CVR 3096 7003

Ansøgning om optagelse på
Landskursus for hals- og mundhuleopererede 2018 (28.6.18 – 1.7.18)
Navn:
Cpr. nr. :
Adresse:
Tlf.:

Evt. Mail:

Jeg er opereret (sæt X)

Jeg er pårørende (sæt kryds)

(Sæt kun èt kryds)

Hvis du er pårørende, angives navn på den opererede herunder:

Jeg er pårørende til:
Obs! der skal udfyldes èt skema for hver ansøger
Ansøgerens underskrift:____________________________________________

___________________________________________________________________
Det er vigtigt vi får følgende oplysninger:

□
□
□
□

Jeg er strubeløs (laryngectomeret) og taler mest med:
vibrator

□ ventil

□

spiserørsstemme

Sæt Kun 1 kryds!

Jeg er mundhuleopereret (glossectomeret)
Jeg er kanylebærer (tracheostomeret)

___________________________________________________________________________

□
□
□
□

Jeg har problemer med at gå langt
Jeg har problemer med at gå på trapper
Jeg har brug for specialkost
Andet af betydning for ophold/kurset. Beskriv: __________________________________________

Ansøgningen sendes til bevilgende myndighed hurtigst muligt.
Husk at vedlægge folderen ”Kommuneinformation”

Udfyldes af bevilgende myndighed:
Bevilget dato:
Opkrævningsadresse:
CVR. nr.
EAN-nr.:
Bevillingsgivers navn:
Stempel og underskrift:
Bevilgende myndighed bedes venligst videreekspedere til:
e-boks til CVR: 30 96 70 03 eller pr. post:
Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede – DLHM
Strandboulevarden 49, 4. DK2100 København Ø
Senest den 28. marts 2018

VEND!

VIGTIGT!
Når du har udfyldt forsiden på ansøgningsskemaet, skal det sendes til den bevilgende
myndighed.
Er du i tvivl om, hvem det er, kan du kontakte din konsulent eller talepædagog for at
få hjælp.
•

Husk at der skal indsendes et ansøgningsskema for hver person som ønsker at
komme på kurset.

•

Husk også at medsende folderen ”Kommuneinformation”

Kommuneinformation
om Landskursus for
hals- og mundhuleopererede
28. juni - 1. juli 2018
Sted: Vingsted hotel og konferencecenter

Kort kommunevejledning:
Den visiterende kommune kan i tvivlstilfælde bede dens
taleinstitut/kommunikationscenter foretage en vurdering af ansøgerens færdigheder,
behov og forudsætninger for deltagelse.
Kurset starter altid op med en individuel vurdering mht. indplacering på hold.

