Søknad om helse- og omsorgstjenester
unntatt offentlighet

Lørenskog kommune
Samhandling og forvaltning
Postboks 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 40 00
Epost:
samforvalt@lorenskog.kommune.no

Informasjon
Dette skjemaet er unntatt offentlighet.
Opplysningene du gir, behandles fortrolig. Dette betyr at ingen utenforstående vil se hva du fyller inn her.
Du har rett til innsyn i dokumentene som angår saken din.
Du har rett til å klage på vedtaket.
Pårørende og verge vil få kopi av vedtaket, og for å være sikre på at svaret sendes til riktig person ber vi
om fødselsnummerne deres.
Noen tjenester har egenandel. Opplysninger om dette følger med vedtaket.
Hvis du ønsker mer informasjon om de ulike tjenestene kan du ta kontakt med Samhandling og forvaltning
på telefon 67 93 40 00 eller på epost samforvalt@lorenskog.kommune.no

Jeg søker på vegne av

meg selv

en annen

Hvis du søker på vegne av en annen person trenger vi en samtykke-erklæring fra personen du søker
for. Denne erklæringen kan lastes ned fra www.lorenskog.kommune.no/samtykke , fylles ut og
legges ved skjemaet.

Avsender
Fødselsnummer

Fornavn

etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon privat

mobil

Epost-adresse
Sivilstand

Gift
Ugift
Enke/enkemann

Samboer
Skilt

Statsborgerskap
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Personen du søker for (ikke fyll ut dette hvis du søker for deg selv)
Fødselsnummer

Fornavn

etternavn

Adresse
Postnr/sted

Telefon privat

Sivilstand

Gift
Ugift
Enke/enkemann

mobil

Samboer
Skilt

Statsborgerskap

Ektefelle/samboer
Fødselsnummer

Fornavn

etternavn

Telefon privat/mobil

Pårørende
Relasjon til pårørende
Fødselsnummer

Fornavn

etternavn

Telefon privat / mobil

Verge
Relasjon til verge
Fødselsnummer

Fornavn

etternavn

Telefon privat / mobil

Fullmakt - underskrift
Jeg samtykker i at pleie- og omsorgstjenesten innhenter aktuelle helseopplysninger fra fastlege/sykehus

Ja

Nei

Navn på fastlege
Legesenter
Telefon
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Utfyllende opplysninger
Her beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger (Legg ved eget ark hvis nødvendig):

Lørenskog kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:
− helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie (dette inkluderer psykisk helse)
− hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
− brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
− støttekontakt
− plass i institusjon, herunder sykehjem
− omsorgslønn
− avlastning
− rehabiliteringstiltak
− individuell plan/koordinator
I tillegg tilbyr Lørenskog kommune disse tjenestene:
− dag-/aktivitetstilbud
− trygghetsalarm
− omsorgsbolig
− kreftkoordinator
Lørenskog kommune 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.
Hvis søknaden ikke kan behandles innen 14 dager, vil du få et foreløpig svar med orientering om når
søknaden vil bli behandlet.
Vedlegg
Antall vedlegg lagt ved

Signering
Dato

Underskrift
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