Helse - og omsorgstjenester - søknad (pdf - versjon20191205)
Informasjon
Søknaden sendes til:
Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika
Etter mottatt søknad, vil Tildelingskontoret ta kontakt for en samtale. Søknaden inneholder fortrolig
informasjon og må ikke sendes på e-post. Telefon Tildelingskontoret - 67 50 40 50
Opplysninger om søker
Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer

Adresse
Postnr/sted

Bostedskommune

Statsborgerskap

Telefon

E-post

Sivilstatus

Gift/registrert
partner/samboer
Tjenester i hjemmet

Enke/enkemann

Skilt/separert

Ugift

psykisk helse

rusoppfølging

Besvares ved behov for tjenester i hjemmet

hjemmesykepleie

hjemmehjelp og
praktisk bistand

Omsorgsbolig
Besvares ved behov for omsorgsbolig med bemanning

bolig for personer med
psykiske lidelser
Opphold i institusjon

bolig for personer med
utviklingshemming

bolig for eldre med omfattende
omsorgsbehov

kortidsopphold*

langtidsopphold på sykehjem*

Besvares ved behov for opphold i institusjon

dagopphold
rehabliteringsopphold*

* legeopplysninger nødvendig

Avlastning/støtte
Besvares ved behov for avlastning/støtte

avlastning

støttekontakt

omsorgsstønad
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Beskriv ditt hjelpebehov og bakgrunn for søknaden:

Opplysninger om den som fyller ut skjema på vegne av søker
Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon

E-post

Relasjon til søker

Opplysninger om verge
Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon

E-post

Opplysninger om nærmeste pårørende
Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon

E-post
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Samtykke
Fullmakt til å innhente og dele opplysninger
Innhenting av opplysninger
Noen av opplysningene som blir hentet inn fra deg følger en standard som er utviklet av Helsedirektoratet.
(IPLOS). Standarden gir en systematisk og nødvendig informasjon om din helsetilstand som kommunen
trenger for å gi best mulig hjelp og behandling.
Statistikk
Noen av de innhentede opplysningene benyttes til statistikk. Statistikkene benyttes av kommunen og
statlige myndigheter til styring og planlegging av tjenestene. I alle statistikker fjernes navn og andre
opplysninger som kan føre til at personer gjenkjennes.
Innsynsrett
Du har til en hver tid rett til å få vite hvilke opplysninger om deg som ligger lagret i kommunen.
Opplysningene får du hos leder for tjenesten du mottar hjelp fra. Dersom du mener at opplysningene er
ufullstendige eller feil, kan du be om å få dem rettet eller slettet.
Jeg samtykker til å innhente opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden fra følgende samarbeidspartnere (kryss av):

Fastlege
Helsestasjon
PPT
NAV
Jeg samtykker ikke til at det innhentes
opplysninger.
Fastlege

Spesialist eller sykehus
Barnehage og/eller skole
Barneverntjenesten
Andre kommunale tjenesteområder

Navn på fastlege
Legesenter
Telefon

Spesialist eller sykehus
Spesialisthelsetjeneste
Telefon

UNDERSKRIFT
Dato/Underskrift
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