TILDELINGSENHETEN

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Trenger du hjelp til utfylling av søknaden? Ta kontakt med Tildelingsenheten på telefon 77 88 31 20
Navn:

Sivil status:

Personnummer:

Fastlege:
Telefon:

Adresse:

Postnummer/sted:

Telefon privat:

Hjemkommune:

Statsborgerskap:

Navn på evt. ektefelle/ samboer:

Fødselsnummer (11 siffer):

Bor du alene? (Sett kryss)

Ja ☐

Nei ☐

Barn under 18 år som bor hos deg/du har samvær med: Ja ☐

Nei ☐ (hvis ”ja” oppgi alder) _______

Nærmeste pårørende (navn):

Fødselsnummer (11 siffer):

Slektsforhold/annen tilknytning:

Telefon:

Adresse:

Vedlagt kopi av fullmakt/samtykke ☐
Verge (for barn under 18 år oppgis navn på begge foreldre/foresatte der begge har foreldreansvar)

Navn:

Telefon:

Adresse:
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Beskriv funksjonsnivå og hjelpebehov (bruk eget ark om nødvendig)

Hjelpestønad
Mottar du hjelpestønad fra folketrygden?

Ja ☐ Nei ☐

Hvis ”Ja” Sats________________________

NB: Legeerklæring innhentes ved behov. Særlig er legeerklæring aktuelt når søker ikke har tjenester
fra tidligere og er ukjent for kommunen. Det er Tildelingsenheten som avgjør om legeerklæring er
nødvendig. (Innhenting av legeerklæring kan medføre en egenandel fra legekontoret.)
Underskrift
Søknaden må være underskrevet av søker selv, verge eller fullmektig. Der begge foreldre har
foreldreansvar må begge underskrive søknad om tjenester til barnet selv om kun den ene forelderen har
daglig omsorg for barnet (gjelder ikke nødvendig helsehjelp).

Sted/ dato:

Søkers underskrift:

Evt. verge/foresatte til barn:
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Når du underskriver samtykker du til at Lenvik kommune




Behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i
saksbehandlingen og tjenesteytingen
Innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller sykehus
Innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves
egenbetaling for

Samtykket kan begrenses / trekkes tilbake.
Hensikten med å innhente opplysninger er å utforme et best mulig tjenestetilbud til deg. Søknaden
behandles ut i fra de opplysninger som foreligger og innhentes. Reservasjon mot innhenting av
opplysninger kan medføre mangelfullt beslutningsgrunnlag og svar på søknaden kan avhenge av dette.
Fullmakt til innhenting av opplysninger
Jeg gir pleie- og omsorgstjenesten fullmakt til å innhente de opplysninger som trengs i forbindelse med
behandling av denne søknaden og gir fullmakt til at opplysningene kan lagres i kommunalt
journalsystem. Jeg gir saksbehandler innsyn i min journal i forbindelse med saksbehandling av min
søknad.
Du kan reservere deg mot innhenting av slike opplysninger. Fyll inn de instanser reservasjonen gjelder
for

Sted/ dato:

Personnummer:

Søkers underskrift:

Evt. verge/foresatte til barn:

Dersom andre har hjulpet med utfylling av skjemaet; oppgi navn, tilknytning og telefonnummer.
Navn:

Telefon:

Tilknytning:
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Søknaden sendes: Tildelingsenheten i Lenvik kommune. Postboks 600, 9306 Finnsnes

Lenvik kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendig helse- og omsorgstjenester som
 Helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie
 Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 Plass i institusjon, herunder sykehjem
 Brukerstyrt personlig assistanse
 Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 Avlastningstiltak for barn og voksne, gjelder ved særlig tyngende omsorgsarbeid
 Trygghetsalarm (ikke lovpålagt tjeneste)
 Bolig
Tildelingsenheten vil vurdere dine hjelpebehov og avgjøre om du har rett til å få helse- og
omsorgstjenester, hvilke tjenester, og omfanget av disse.
Informasjon om saksbehandlingen
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.
Opplysninger du gir behandles fortrolig. Du har rett til innsyn i saksdokumentene og rett til å få tilføyd
mangler og slettet feil.
Hvis søknaden ikke kan behandles innen fire uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når
søknaden vil bli behandlet.
Du kan klage på kommunens vedtak.
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