Trygghetstjenester- søknad
Informasjon

Trygghetstjenesten omfatter:
trygghetsalarm
elektrisk dørlås
røyk og brannvarsler
Etter vurdering kan trygghetstjenesten utvides med:
fallsensor
dørsensor
GPS (sporing) kan inngå som en del av trygghetstjenesten etter vurdering. Det kreves egen
samtykkeerklæring.
Tryggi er en app for pårørende.
_________________________________________________________________________________
_
Skjemaet skal skrives ut og undertegnes. Følg veiledningen på siste side for utskrift.
Etter mottatt søknad, vil Tildelingskontoret ta kontakt for en samtale.
Søknaden inneholder fortrolig informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.
Søknaden sendes til:
Bærum kommune
Tildelingskontoret
Postboks 700
1304 Sandvika
Opplysninger om søker
Fødselsnummer

Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon

mobil
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E-post
Sivil status

Gift/registrert
partner/samboer
Ektefelle/samboer

Enke/enkemann

Fornavn

Skilt/separert

Ugift

Etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon

mobil

E-post

Trygghetstjeneste
Begrunnelse for søknaden:

Ved installasjon, vil det bli montert:
Trygghetsalarm
E-lås på din(e) inngangsdør(er). E-låsen skal benyttes av helse- og omsorgspersonell som skal
hjem til deg for å yte hjelp.
Brann - og røykvarsler ved behov
Du skal benytte din egen dørnøkkel som før.
Opplysninger om kontaktperson i boligsameiet/borettslaget
Har du felles ytterdør med andre i tillegg til egen utgangsdør?

Ja

Nei

Navn på borettslag/sameie

Kontaktperson/styreformann

telefon

Opplysninger om vaktselskap
Har du boligalarm/innbruddsalarm?

Ja

Nei

Navn på vaktselskap
Telefon
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Kontaktpersoner
Opplysninger om pårørende/kontaktperson(er) 1
Fornavn
Etternavn
Relasjon til søker
Adresse
Postnr/sted
Telefon
Mobil
E-post

Opplysninger om pårørende/kontaktperson(er) 2
Fornavn
Etternavn
Relasjon til søker
Adresse
Postnr/sted
Telefon
Mobil
E-post

Underskrift
Fullmakt
Jeg gir Pleie- og Omsorg i Bærum kommune fullmakt til å innhente de opplysninger som anses
nødvendige for behandling av søknaden. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.
Telenor Objects er leverandør av Trygghetstjenesten.
Jeg gir tillaltelse til at leverandør får de helseopplysninger om meg som er nødvendige for å kunne yte
den bistand som følger av ordningen med trygghetstjenesten. Opplysningene vil bli behandlet
konfidensielt.
Dato

Fornavn

Etternavn
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