Søknadskjema om helse- og omsorgstjenester
Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Tildelingskontoret 61 35 93 17.

Opplysninger om søker
Fødselsnummer (11 siffer):

Sivilstand:

Navn:

Kjønn (sett kryss):
Kvinne:

Mann:

Adresse:
Postnummer/-sted:

Telefon:

Språk:

Behov for tolk (sett kryss):

Bor du alene (sett kryss):

Ja:
Nei:
Har du barn under 18 år:

Ja:

Ja:

Nei:

Nei:

Nærmeste pårørende
Navn:

Slektsforhold/relasjon:

Adresse:

Telefon:

Andre kontaktpersoner
Fastlege:

Telefon:

Verge: (dokumentasjon må vedlegges):

Telefon:

Beskriv ditt hjelpebehov og begrunn så konkret som mulig
Her beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger (bruk eventuelt eget ark):

Informasjon, samtykke og underskrift
Nord-Aurdal kommune har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:
− Helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie.
− Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.
− Plass i institusjon, herunder intermediæravdeling, korttidsopphold, langtidsopphold og avlastning.
− Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
− Omsorgslønn.
− Avlastning.
− Rehabiliteringstiltak.
− Psykisk helsearbeid.
Nord-Aurdal kommune har tilbyr også tjenester som dag-/aktivitetstilbud, trygghetsalarm,
hjelpemiddelutlån og matombringing.
Kommunen vil vurdere dine hjelpebehov og avgjøre om du har rett til å få helse- og
omsorgstjenester, hvilke tjenester, og omfanget av disse. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet
for å avtale eventuelt hjemmebesøk og for utfyllende opplysninger. Du vil få nærmere informasjon
om saksgang og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.
Du kan klage på kommunens vedtak.
Når du underskriver samtykker du til at Nord-Aurdal kommune:
- behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i
saksbehandlingen og tjenesteytingen.
- innhenter nødvendige opplysninger, bl.a. diagnose, fra fastlege, andre enheter i kommunen eller
sykehus.
- innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves
egenbetaling for.
Samtykke kan begrenses / trekkes tilbake.

Jeg søker om helse- og omsorgstjenester fra Nord-Aurdal kommune:
Dato:

Signatur:

Hvem har fylt ut søknaden dersom den er fylt ut av andre enn søkeren:
Dato:

Navn:

Relasjon:

Telefon:

Ønsker søker at andre skal ha kopi av vedtaket?
Navn:
Søknad sendes til:

Nord Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Postboks 143
2901 Fagernes

Telefon:

61 35 93 17

Antall vedlegg til søknaden:

MERK KONVOLUTTEN: «SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER»

