Tlf: 72514000
Unntatt offentlighet jfr. Off.l. §13
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester
Opplysninger om søkeren

*Må fylles ut

*Fødselsnummer:

*Sivilstatus:

*Etternavn:

*Fornavn:

*Adresse:
*Postnr./sted:

*Telefon:

E-post:
*Fastlege:

*Siste time
fastlege:

*Siste time tannlege:

Siste time spesialisthelsetjeneste:

*Bor alene

Bor sammen
med andre

Bor sammen med foreldre

*Har du omsorg for barn?

Korona:
Har du noen av følgende symptomer:
Tørrhoste/lett hoste, slitenhet, feber,
tungpustet, muskelsmerter, hodepine,
magesmerter, nedsatt smak og
luktesans?
Ja …... Nei........
Hvilke symptomer har du?

Korona:
Har du fått
påvist korona?
Ja....Nei....
Venter du på
svar opp mot
koronasmitte?
Ja …... Nei …...

Korona:
Har du vært i
karantene?
Ja .... Nei ….

*Uføretrygd:

*Annen inntekt:

Er du i karantene
nå?
Ja …... Nei …...

Korona:
Har du noen
nærkontakter
som venter på
svar opp mot
koronasmitte?
Ja …... Nei......

Korona:
Har du noen
nærkontakter
som har påvist
koronasmitte?
Ja....... Nei......

*Økonomisk situasjon
*Yrkesaktiv:

*Alderstrygd:

*Søkers samlede inntekt per år:

*Ektefelle/samboers inntekt per år:

*Mottar du hjelpestønad fra Folketrygden?
*Mottar du grunnstønad fra Folketrygden?
*Nærmeste pårørende:

*Rolle/tilknytning:

*Adresse:

*Telefon:

E-post:
*Navn på eventuell verge/fullmektig:
*Navn på den som eventuelt har gitt deg hjelp med å fylle ut søknaden:

Postadresse:
Postboks 43
7159 Bjugn

Telefon:

E-post:

72514000

postmottak@orland.kommune.no

Nødvendige helsetjenester
Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det at du har rett til nødvendige helse- og
omsorgstjenester betyr ikke at du selv kan velge hva slags tjeneste eller hjelp du skal få. Det er faglig vurdering av
situasjonen din som avgjør hva du kan ha krav på.
Kommunen vil vurdere dine hjelpebehov og avgjøre om du har rett til å få pleie- og omsorgstjenester, hvilke
tjenester og omfanget av disse.
I forbindelse med din søknad på helsetjenester vil det bli foretatt et kartleggingsbesøk. Det er ønskelig at
pårørende skal være tilstede, men du avgjør dette. I kartleggingsbesøket vil det bli stilt mange spørsmål. Målet er å
få et godt innblikk i din livssituasjon. Vi ønsker å få kjennskap til hvem og hva du har i livet ditt som er viktig for deg.
Det vil legges stor vekt på dine ressurser og mestringsstrategier.
Under korona pandemi kan det bli foretatt digitale kartleggingsbesøk.
*Hva er ditt behov for hjelp og hva skal til for at du skal mestre hverdagen din?

* Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå og hvilke mål har du for fremtiden?

Når du underskriver søknadsskjemaet samtykker du til at Ørland kommune:
 Behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i
saksbehandlingen og tjenesteytingen.
 Innhenter nødvendige opplysninger fra andre enheter i kommunen eller sykehus som anses som relevante
for behandling av søknaden.
 Innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/ likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves
egenbetaling for.
 Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et
sentralt register kalt IPLOS. Registeret brukes til statistikk og forskning og opplysningene anonymiseres.
-

Samtykke er frivillig og kan når som helst begrenses/trekkes tilbake.
Dersom søknaden ikke kan behandles innen 4 uker vil du få et foreløpig svar med orientering om når
søknaden vil bli behandlet.
Du kan klage på kommunens vedtak.

Jeg søker om helse- og omsorgstjenester fra Ørland kommune.
Sted/Dato:
Underskrift:
Søknaden sendes: Ørland kommune, Beslutningsteam, Postboks 43, 7159 Bjugn

Postadresse:
Postboks 43
7159 Bjugn

Telefon:

E-post:

72514000

postmottak@orland.kommune.no

