Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i
Marnardal kommune
Unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven § 13/ Forvaltningsloven § 13
Navn på søker
Adresse
Postnummer og
poststed
Fødselsnr. (11 siffer)

Telefonnr.

Sivilstand (sett x)

Gift/samboer

Omsorg for barn
under 18 år (sett x)
Fastlege

Ja

separert/skilt

Enke/enkemann

Enslig/ugift

Nei

Siste legetime
Siste tannlegetime

Nærmeste
pårørende

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Telefonnr.

Relasjon til bruker
(ektefelle/samboer/
slekt/verge)

Søker om (sett x)
 Helsetjenester i hjemmet
 Psykisk helsetjeneste
 Rus/avhengighetsoppfølging
 Praktisk bistand/opplæring
 Støttekontakt
 Dag/aktivitetstilbud
 Trygghetsalarm
 Middagsombringing
 Full kost i omsorgshybel












Korttidsplass i institusjon
Langtidsplass i institusjon
Brukerstyrt personlig assistent
Rehabilitering
Hverdagsrehabilitering
Avlastning
Omsorgsstønad
Omsorgsleilighet
Omsorgshybel
Annet:

Ved søknad om avlastning og omsorgsstønad må navn og fødselsnummer på omsorgsyter fylles ut
Navn:

F.nr (11
siffer)

Begrunnelse for søknad; beskrivelse av helseutfordringer og vansker dette fører til i
hverdagen

Underskrift av søknaden:
Sted:

Dato:

Underskrift:

Det gjøres oppmerksom på at det er personen som trenger hjelp som skal underskrive. Dersom andre undertegner
på vegne av søker skal skriftlig fullmakt vedlegges. Jfr. Forvaltningsloven § 12. (Søkere under 18 år skal vanligvis
ha underskrift av foresatte)

Ved søknad om avlastning og omsorgslønn er det den som yter omsorg som skal signere søknaden

Informert samtykke
For å kunne vurdere behovet for tjeneste, sørge for riktig tjeneste til rett tid, og for å kunne samarbeide
med andre hjelpeinstanser for å yte tjeneste på en forsvarlig måte, er det nødvendig med samtykke til at
opplysninger vedrørende personalia og helse/sykdom kan innhentes, og formidles videre til nødvendige
hjelpeinstanser.
Dersom tjenesten det søkes om er tjeneste det, etter gjeldende retningslinjer, er anledning til å kreve
egenbetaling for, er det i tillegg nødvendig å innhente og formidle økonomiske forhold av betydning for
fastsetting av egenbetalingssats.
Jeg samtykker i at relevante opplysninger om mine personalia kan innhentes der det trengs, og formidles
videre til
 Fastlege
 Åpen omsorg
 Avdeling for psykisk helse og rus
 Habiliteringsenheten
 Spesialisthelsetjenesten
 Barnevern Sør
 Skatt Sør
 NAV
 Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 Responssenter vedr. mottak av trygghetsalarmer
 Andre, spesifiser…………………………………………………………………………………………….
Marnardal kommune kan foreta nødvendige registreringer på data i forbindelse med tjenesteytingen,
under forutsetning av at dataprogrammene tilfredsstiller kravene fra datatilsynet.
Jeg er også kjent med at enkelte opplysninger brukes til statistikk (IPLOS) etter at navn, personnummer
og andre kjennetegn er fjernet. Alle landets kommuner er pålagt å registrere i IPLOS. IPLOS står for
individbasert pleie og omsorgsstatistikk. Se brosjyre for nærmere informasjon om hvilke opplysninger som
blir registrert. Brosjyren fås ved forespørsel.

Sted:

Dato:

Underskrift:

Samtykke er innhentet av:

Søknaden sendes:
Marnardal kommune
Koordinerende enhet
Rådhuset
Nordre Heddeland 26
4534 Marnardal

