SØKNAD OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

INSTITUSJON
DØGNBEMANNET
OMSORGSBOLIG

VELFERDSTEKNOLOGI

HVERDAGSREHAB/
PRAKTISK
BISTAND

HELSETJENESTER I o
HEIMEN

- Kirkevoll
- nye oms. boliger
EH

- avlastning
- korttidsopphold
- langtidsopphold

- Somatisk
- psykisk

Mottakere av tjenester er gjerne i flere trinn av omsorgs-trappa samtidig. Det kan
være ulike kombinasjoner av tjenester, ofte i samspill med
spesialisthelsetjenesten, nav m. flere. Samarbeid med pårørende og frivillige
organisasjoner er særlig viktig.

Etnedal kommune
Søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester

Namn:
Adresse:
Fødselsnr:
Fødeland:
Statsborgerskap:
Telefon:
Sivilstatus:
Bor sammen med :

Omsorg for barn
under 18 år?

Alene:
Ja
Hvis ja, relasjon:

Ja
Født:

Nærmeste pårørende:

1. Navn:
Telefon:
Relasjon:

Annen pårørende:

2. Navn:
Telefon:
Relasjon:

Fastlege:
Beskriv kort ditt
funksjonsnivå,
ressursser og
utfordringer

Nei

Nei

Hva er ditt behov og
hva er viktig for deg?

Jeg samtykker til:

Dato:
Signatur:

 at tildelingsteam og samarbeidende
instanser i kommunen kan innhente og
utveksle nødvendige og relevante
taushetsbelagte helseopplysninger.
 Kartlegging av mitt hjelpebehov, pr. telefon
eller ved besøk.

SAMTYKKE TIL Å UTVEKSLE TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER
Jeg samtykker til at avkryssede instanser/personer uten hinder av lovbestemt taushetsplikt,
kan gi og innhente relevante opplysninger som er nødvendige for å kunne gi meg et riktig
tjenestetilbud.
Følgende instanser kan kontaktes:
Kommunale tjenester:

Interkommunale
tjenester:

Spesialisthelsetjeneste:

Annet:

Helsesøster

Barnevern tjenesten

Sykehus

Bankforbindelse

Hjemmetjenestene

Jordmor

DPS

Verge

Skole

NAV

BUP

Pårørende

Fastlege

PPT

Psykisk helsetjeneste
Etnedalsheimen
Barnehage
Fysioterapi
Ergoterapi
Saksbehandler
Miljøarbeidertjenesten

Jeg har følgene reservasjoner: ___________________________________________________
Dette gjelder ansvarsgruppemøter: Jeg ønsker å delta i samarbeidet: Ja Nei
Jeg ønsker at andre skal delta sammen med eller for meg: _____________________________
Jeg kan når som helst trekke/endre samtykket. Jeg har også fått opplyst om at jeg kan nekte å gi samtykke (dette
uavhengig av mottak av tjenester). Jeg erklærer at samtykket er gitt frivillig. Samtykket gis til den aktuelle
tjenesten/planperiode er avsluttet.

Sted/dato: __________________
Navn:_______________________________________ Fødselsnr: ___________________
Underskrift:________________________________________________
Verge/foresatte
Informasjon er gitt av:__________________________________________________
Kopi av underskrevet samtykke gis til bruker og aktuelle samarbeidsinstanser etter signering.

