Kriterier för stöd från CancerRehabFonden –
cancerrehabilitering för vuxna
Som vuxen cancerdrabbad kan du ansöka om att få delta på ett
veckolångt rehabiliteringsprogram. Kriterierna för beviljad ansökan är
beslutade av CancerRehabFondens styrelse.
Ansökan görs digitalt via vår webbsida www.cancerrehabfonden.se
Vi har ansökningsperiod en gång på vårterminen och en gång på höstterminen.
Kriterier för godkänd ansökan är:
- Att du fått en cancerdiagnos.
- Att du är folkbokförd i Sverige.
Kriterier för beviljad ansökan är:
- Att utrymme finns i CancerRehabFondens budget för aktuell period.
- Att plats finns på önskat rehabiliteringsprogram.
- Om du tidigare deltagit på ett rehabprogram med CancerRehabFonden, kan du bli
beviljad en ny plats tidigast efter 12 månader.
- Du kan ansöka om och bli beviljad en rehabplats max 2 gånger.
Om din ansökan om rehabiliteringsprogram blir beviljad, bekostar CancerRehabFonden hela
rehabvistelsen (programinnehåll, kost och logi). Resan till och från rehabaktören betalar du
själv.
Vi kontaktar dig via mejl
För att kontakta dig använder vi den e-post du har skrivit in i ansökningsformuläret. Var
därför noga med att skriva in rätt e-post, du ansvarar själv för att uppgiften är korrekt. Har
du angett fel e-post kommer du missa viktig information som vi skickar dig.
Avbokningsregler
Våra avbokningsregler är till för att förebygga avhopp i sista minut. Om vi får ett sent återbud
kan det innebära att en rehabplats står tom – vi hinner inte hitta en ny deltagare.
För att undvika detta har vi följande regler för avbokning:
-

-

Om du har tackat ja till erbjudande om en rehabplats ska du endast avboka om du har
giltiga skäl.
Giltiga skäl för avbokning är kritiska skäl såsom sjukdom, försämrad hälsa eller
liknande. Kontakta oss så fort som möjligt och avboka, så att vi hinner hitta en annan
deltagare.
Födelsedagar, besök från vänner eller liknande anses inte vara giltiga skäl för
avbokning.

Förutsättningar för att kunna delta på en rehabvecka
Våra rehabveckor passar dig som har avslutat strålning och/eller cytostatikabehandling. Om
du väntar på eller har en större operation inplanerad så rekommenderar vi att du söker till en
rehabvecka vid nästa ansökningstillfälle.
På våra rehabveckor måste du själv kunna:
- sköta din hygien (t.ex. klä på dig och duscha själv)
- sköta din medicinering
- förflytta dig
Rullstol och rullator är möjligt att använda hos några av våra rehabaktörer. På vår webbsida
kan du läsa mer om hur tillgängligheten ser ut hos de olika rehabaktörerna:
https://www.cancerrehabfonden.se/rehab/rehabaktorer/
Bra att veta
- Tänk på att våra rehabaktörer ligger på olika orter i Sverige, från norr till söder. Innan du
ansöker till en rehabvecka är det bra att du först undersöker resvägarna dit, så du vet hur
lång resan är och att du orkar med den.
- Vanligtvis pågår ett rehabiliteringsprogram måndag till fredag.
- Om du har behov av specialkost (på grund av allergi eller medicinska skäl) behöver du
kontakta rehabaktören för att se om de kan tillgodose detta.
- Mer detaljerad information ges av rehabaktörerna till de anmälda deltagarna.
Så tillsätter vi rehabplatserna
Vi tillsätter rehabplatserna efter att ansökningsperioden avslutats. Generellt sätt tillsätter vi
platserna i kronologisk ordning. Men vi måste även ta hänsyn till andra aspekter, såsom
temaveckor, öronmärkta stiftelsepengar och tillgängligheten hos rehabaktörerna.
Däremot gör vi inte någon bedömning av vem som är i störst behov av rehab. Alla som söker
till våra rehabveckor gör det eftersom de har ett behov av rehabilitering.

Behovet av rehabilitering är fortfarande större än vad vi kan tillgodose, pga begränsade
ekonomiska resurser. Därför kommer alla som söker tyvärr inte få en plats. Om du är en av
dem som inte fått en plats, är du välkommen att söka igen nästa termin. Vi sparar alltså
inte din ansökan till nästa ansökningsperiod.

