Untatt offentlighet, jf. Off.lovens §13

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester
Alle felt må fylles ut

OPPLYSNINGER OM SØKER:
Navn (etternavn – fornavn – mellomnavn):
Adresse:
Telefon:
Kjønn: Kvinne

Fødselsnummer (11 siffer):
Postnr:

Mobil:
Mann

Poststed:

E-post:
Sivilstand: Gift/samboer Ugift Skilt/separert Enke/enkemann Enslig

Ansvar for barn under 18 år:

Ja

Nei

Fastlege:

OPPLYSNINGER OM HOVEDPÅRØRENDE:
Etternavn, fornavn, mellomnavn:
Adresse:
Telefon:
Tilknytning:

Postnr:
Mobil:
Ektefelle/samboer

Poststed:

E-post:
Datter/sønn

Mor/far

Søster/bror

Verge

Annet

SØKERS SAMTYKKE OG UNDERSKRIFT:
Jeg samtykker i at pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal kommune kan innhente og utveksle de
opplysninger om meg som er nødvendig for å behandle søknaden og gi videre helsehjelp jfr. Pasient og
brukerrettighetsloven § 4-1.
Jeg gir også tillatelse til at alle innsamlende person- og helseopplysninger om meg registreres i Sunndal
kommunes elektroniske dataprogram og behandles i tråd med kommunens regler.
Samtykke gjelder inntil den trekkes tilbake.

Sted: __________________________

Dato: _________________

Søkers underskrift: ____________________________________________
Dersom søker ikke har samtykkekompetanse (i forhold til Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel
4), ber vi om at pårørende eller verge bekrefter søknaden nedenfor.
Jeg bekrefter at spørsmålene og svarene som står ovenfor er opplest for søkeren, og at hun/han sier seg enig
i at det søkes om tjenester.

Sted: __________________

Dato: __________________

Pårørende/verges underskrift: _____________________________________________
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BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN
Medisinske forhold, funksjonsnivå, hjemmesituasjon og andre opplysninger. Utfyllende
opplysninger kan vedlegges.
Tjeneste det søkes på:

Tjenesten ønskes for perioden:
Beskrivelse av situasjon:

Før tildeling av tjenester vil det bli foretatt samtale/vurderingsbesøk for kartlegging av
søkers behov og ressurser.

Søknaden sendes/leveres til:
Pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal
Ringvegen 13
6600 Sunndalsøra
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Det kan søkes om følgende tjenester:

Korttidsopphold i institusjon (utredning/opptrening/behandling/palliasjon): For personer
som har behov for omfattende helsehjelp gjennom hele døgnet i en tidsavgrenset periode.
Avlastning – i institusjon: Har primært som formål å, i en begrenset periode, avlaste
pårørende eller andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Langtidsopphold i sykehjem: For personer som har behov for omfattende helsehjelp
gjennom hele døgnet.
Habilitering: Tjenesten skal legge forholdene til rette for at mennesker med
utviklingshemming, og andre med sammensatte bistandsbehov, så langt som mulig kan leve
og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.
Ergoterapi/tekniske hjelpemidler: Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne slik at
de kan mestre daglige aktiviteter.
Hverdagsrehabilitering: Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som
fokuserer på aktiviteter personen selv vektlegger.
Omsorgsbolig: Tilrettelegge for at personer i størst mulig grad kan være selvhjulpne i egen
bolig.
Trygghetsalarm: Hjelpetiltak som gir brukere trygghet ved akutt behov for helsehjelp.
Praktisk bistand: Et tilbud om praktisk bistand i hjemmet som hjemmehjelp til rengjøring og
handling mm.
Praktisk bistand – opplæring: Formålet skal være å gjøre den enkelte mest mulig
selvhjulpen i dagliglivet.
Matombringing: Gir eldre, funksjonshemmede og utsatte grupper næringsrik kost som
forebyggende helsetiltak.
Hjemmesykepleie: Veiledning og hjelp til brukere med behov for pleie og omsorg i hjemmet
for å ivareta grunnleggende behov, og gi nødvendig hjelp så de kan være hjemme så lenge
som mulig.
Psykisk helsearbeid: Hjemmebaserte tjenester for personer med psykiske
helseproblemer/lidelser og rus.
Kreftsykepleier/- koordinator: Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og
pårørende for å bidra til best mulig livskvalitet for de som er berørt, med fokus på den sykes
individuelle behov.
Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Omfatter praktisk bistand og
opplæring, organisert som personlig assistanse hvor bruker selv hovedsakelig er arbeidsleder
for assistentene.
Avlastning – i hjemmet: Et tilbud for personer og familier som har et særlig tyngende
omsorgsarbeid i hjemmet.
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Omsorgsstønad: Gir pårørende og andre omsorgsytere kompensasjon for særlig tyngende
omsorgsarbeid så den hjelpetrengendes mulighet for å kunne bli boende hjemme økes.
Prestjordet dagsenter - dagtilbud for demente: Sosialt samvær i et tilrettelagt miljø for
hjemmeboende med demens.
Øran aktivitetshus – dagtilbud for voksne med psykiske lidelser: Målet er å kunne gi
voksne personer med psykiske lidelser et regelmessig og meningsfylt aktivitetstilbud i
fellesskap med andre utenfor sitt eget hjem.
Øran aktivitetshus - habilitering: dagtilbud for mennesker med utviklingshemming og
andre med sammensatte bistandsbehov, og som ikke har fulltids arbeids- og opplæringstilbud.

