
Helse- og omsorgstjenester - søknad

Innledning

Det er viktig å fylle ut skjemaet så nøyaktig og fullstendig som mulig. Da blir det enklere og raskere å behandle søknaden. 

Opplysningene om deg blir behandlet fortrolig og lagret sikkert. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt, jfr. 

Forvaltningsloven §13.

Informasjon om deg som søker

Navn

Adresse

Telefon

Fødselsnummer

Fastlege

Siste besøk hos fastlege

Er du under 18 år?

A Ja  

A Nei  

Om du er under 18 år

Foresatt 1

Foresatt 2

Gir du samtykke til at vi kontakter dine foresatte?

A Ja  A Nei  

Der det er aktuelt: Gir du samtykke til av vi kontakter f.eks. skole, PPT?

A Ja  A Nei  

Din nærmeste pårørende

Navn på pårørende

Adresse

Relasjon (f.eks. ektefelle, barn etc.)

Har vedkommende rett til å motta helseopplysninger om deg?

A Ja  A Nei  

Har vedkommende rett til å opptre på vegne av deg?

A Ja  A Nei  

Svarer du på telefon selv? Hvis nei, kontakter vi nærmeste pårørende

A Ja  A Nei  

Har du oppnevnt verge? Hvis ja. legg den ved søknaden

A Ja  A Nei  



Har du fremtidsfullmakt? Hvis ja, legg den ved søknaden

A Ja  A Nei  

Søknad
Hvorfor søker du om helse- og omsorgstjenester nå?

Din helsetilstand

Beskriv dersom har en diagnose/sykdom eller endring av helsetilstand som påvirker ditt funksjonsnivå:

Har det skjedd brått, eller har det pågått over tid? Når begynte det?

Bruker du medisiner? Har du oversikt over dine medisiner?

Har du fått informasjon om (medisinske) alternativer, for eksempel mulitdose?

A Ja  A Nei  

Ditt funksjonsnivå

Kan du gå 100 meter eller mer uten hjelpemidler?

A Ja  A Nei  

Kan du reise deg fra stol/seng/toalett?

A Ja  A Nei  

Har du utfordringer med balansen?

A Ja  A Nei  

Bruker du hjelpemidler for å gå?

A Ja  A Nei  

Greier du den personlige hygiene selv?

A Ja  A Nei  

Kan du lage maten selv?

A Ja  A Nei  

Har du utfordringer med hukommelsen?

A Ja  A Nei  

Har du utfordringer med å orientere deg på nye steder eller lokaler?

A Ja  A Nei  

Har du utfordringer med syn og/eller hørsel?



A Ja  A Nei  

Har du utfordringer med din psykiske helse?

A Ja  A Nei  

Din hverdag

Dine omgivelser/sosiale forhold

Bor du alene eller sammen med andre? Hvem i så fall?

Har du omsorg for barn under 18 år, eller andre?

A Ja  A Nei  

Beskriv

Bor du hjemme hos dine foresatte?

A Ja  A Nei  

Mottar du hjelp fra familie eller andre nære?

A Ja  A Nei  

Beskriv hva slags hjelp og hvor mye

Din hverdag

Beskriv hvordan dine dager er. Jobber du? Hvilke interesser og hobbyer har du? Hva består fritiden din av?

Din bosituasjon

Bolig er et privat ansvar. Dersom du vurderer at din bolig ikke er hensiktsmessig for deg nå, bør du forsøke å finne egnet 

boligpå det private markedet.Det er mulig å få gjennomført en funksjonsvurdering av din bolig. Kontakt 

frivilligsentralen(www.melhus.kommune.no/frivilligsentralen)Kommunens mestringsboliger (tidl. omsorgsboliger) er forbeholdt 

innbyggere som har behov for tyngre helse- ogomsorgstjenester.

Beskriv adkomsten til boligen din (utvendig trapp, bilveg, heis etc.)

Er det gjort tilpasninger i hjemmet? (f.eks. takheis, trappeheis, rampe etc.)

Har du alle nødvendige rom på ett plan?

A Ja  A Nei  

Er det mulig å ordne det?

Renhold: Har du vurdert privat vaskehjelp?



A Ja  A Nei  

Samtykke

Søknader om tjenester registreres i pleie- og omsorg sitt elektroniske system. Søker kan kreve innsyn i hva som er registrert. 

Ved å underskrive søknadsskjemaet, har jeg gitt mitt samtykke til at nødvendige og relevante opplysninger om meg og min 

helsesituasjon for behandling av søknaden min blir innhentet, registrert og behandlet elektronisk. Videre samtykker jeg til at 

slike opplysninger blir utvekslet i den grad det er nødvendig for behandling av søknaden, jmf Lov om pasient- og 

brukerrettigheter §§ 2-1, 3-1, 3-6.

C Jeg samtykker

Dato

Forklaring til feltene

Hvorfor søker du om helse- og omsorgstjenester nå?

Hva gjør at du mener du trenger helsetjenester? Har det skjedd noe?


