SØKNAD OM TILSKUDD - TIL BRUKERORGANISASJONER
for rådgivning spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst sitt område
Håndskrevne søknader godtas ikke

Oversendelsesskjema
Organisasjonens fulle navn:

_____________________________________

Sjekkliste

Sjekket/
lagt ved
(sett X)

Vedlegg
Beskrivelse av drift det søkes støtte til
Beskrivelse av aktiviteter det søkes støtte
til
Annen informasjon
Organisasjonsnummer er oppgitt
Antall medlemmer er oppgitt
Korrekt kontonummer er oppgitt
Korrekt e-postadresse til kontaktperson er
oppgitt
Søknaden er signert av person med
fullmakt til å forplikte organisasjonen
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Søknadsfrist 24. juni 2022
1.0
SØKER:

1.1 Søkerorganisasjonens fulle navn:
1.2 Organisasjonsnr.:
1.3 Organisasjonens valgte leders navn:
1.4 Administrativ leder/sekretær/koordinator:
Navn:

Tittel:

1.5 Er organisasjonen ny som følge av kommune- og fylkessammenslåing:
1.6 Hvis ja, hvilke kommuner/fylker er sammenslått:

1.7 Moderorganisasjonens forkortelse:
1.8 Paraplyorganisasjon : ja/nei:

2.0
KONTAKTPERSON
for denne
søknaden

Hvis ja, hvilken:

2.1
Navn:
Mobiltelefon:
E-post:
2.2 Postadresse for svar på søknaden:

3.0

3.1 Konto (11 siffer):

KONTONR.

Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt.
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4.0

Søkerorganisasjonens geografiske virksomhetsområde:

Opplysninger
om søker

4.1

Helseregion sør-øst eller

4.2

Ett eller flere fylker i regionen (sett kryss foran rett fylke):
Viken
(Buskerud)
(Akershus)
(Østfold)
Oslo
Innlandet
(Hedmark)
(Oppland)
Vestfold og Telemark
(Vestfold)
(Telemark)
Agder
(Aust-Agder)
(Vest-Agder)

eller
4.3

Landsdekkende

eller
4.4

Annet (beskriv):

Medlemmer i søkerorganisasjonen:
4.5 Antall betalende hovedmedlemmer i søkerorganisasjonen:
4.6 For landsdekkende organisasjoner uten region- eller fylkesledd i helseregion sør-øst
oppgis antall medlemmer innenfor helseregion sør-øst:
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Helse Sør-Øst RHF ønsker i 2022 å styrke rådgivning og veiledning til befolkningen når det
gjelder spiseforstyrrelser. Det utlyses 1 million kroner til dette formålet som skal benyttes
inneværende år. Tiltaket skal være rettet mot brukere og deres pårørende og skal være et
supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbudet til personer med
spiseforstyrrelser. Hvis Helse Sør-Øst RHF finner det formålstjenlig vil alle midlene kunne
tildeles en organisasjon. Følgende tiltak kan inngå i tilbudet:
•
•
•
•
•
•

Rådgivning via chat, telefon og epost
Rådgivning til pårørende
Likepersonsarbeid
Generell informasjon
Kurs for brukere, pårørende og andre
Undervisning, råd og veiledning

5.0
Drift og

Kortfattet oppsummering av av drift/aktiviteten innenfor ulike formål, samt overslag
kostnader det søkes Helse Sør-Øst RHF om tilskudd til.
Beløp oppgis i hele kroner (eks 10 000 kr, 60 000 kr, 100 000 kr etc)

aktivitet det
søkes
tilskudd til.

Drift/aktivitet
5.1 Drift innrettet mot helsetjenestens oppgaver.
5.2 opplæring av brukerrepresentanter og
organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i
spesialisthelsetjenesten

Beregnet/
kostnad
Kr.
Kr.

5.3 egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs fortrinnsvis
i samarbeid med helsepersonell.

Kr.

5.4 egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid
i helsetjenesten.

Kr.

5.5 egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av
helsepersonell og studenter innen relevante studier og
fagområder.

Kr.

5.6 arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med
flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.

Kr.

5.7 Opplæring av egne tillitsvalgte (prioriteres lavere enn de
øvrige fem).
5.8 Total søknad Helse Sør-Øst RHF for 2022 (5.1 til 5.7).

Kr.

Kr.
Jf. retningslinjer for tildeling og veiledningen. Utfyllende informasjon om
driften/aktiviteten det søkes om innenfor de ulike formål skal vedlegges, se eget
vedlegg/skjema.

6.0

Dersom aktiviteten det søkes om omfatter mer enn ett formål kan summen oppgis
under det punkt der hovedkostnaden ligger.
6.1 Eventuelt andre opplysninger/merknader.

Diverse
opplysninger/
merknader
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7.0
Underskrift

7.1
•
•
•

Jeg har fullmakt til å forplikte organisasjonen.
Jeg er kjent med retningslinjer og veiledningen for tilskuddsordningen.
Jeg er kjent med at jeg er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt.

Navn:
Sted:

8.0
Søknad

Tittel/tillitsverv:
Dato (dd.mm.åååå):

Underskrift:
Original eller skannet
Elektronisk (som 1 –en- samlet pdf-fil ) til postmottak@helse-sorost.no
Eventuelt per ordinær post til

sendes
Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 HAMAR
Retningslinjer og veileder for tilskuddsordningen og informasjon om
tildelingsprosessen finnes på www.helse-sorost.no/brukermidler
Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller andre spørsmål vedrørende
søknaden, kan det tas kontakt med:
E-post: postmottak@helse-sorost.no med kopi til Ida-Anette Kalrud, idak@helsesorost.no,
Telefon: 918 22 307/02411.
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Vedlegg x : Mal for kortfattet beskrivelse og kostnadsoverslag for drift det
søkes midler til
NB! Bruk ett ark for drift.
Drift -

Kostnadsoverlag (budsjett) for drift
(MÅ fylles ut for at søknaden kan behandles)
Eks. utgifter som søkes
INNTEKTER (eks.)
BELØP
finansiert av HSØ RHF
Helse Sør-Øst
Kostnader lokaler
Lønnkostnader

BELØP

Telefon,
forbruksmatrialer/porto
Styrehonorar
Reisekostnader
Annet
Søknadssum til Helse
Sør-Øst RHF
SUM INNTEKTER

SUM UTGIFTER

Evt. tilleggsopplysninger:
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Vedlegg X : Mal for kortfattet beskrivelse for den enkelte aktivitet det søkes
midler til
NB! Bruk ett ark for hver aktivitet.

Aktivitetens betegnelse:

Punkt
(eks. 5.2 – 5.7 etc):

Estimert kostnad/søkandsbeløp:
Se veileder med eksempler på spørsmål som bør redegjøres for.

Målgruppe og evt
beregnet antall
deltakere:
Evt. samarbeidspartner(e)

Evt. tilleggsopplysninger:
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