Unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 13

Søknad om helse- og omsorgstjenester Vestvågøy kommune
Informasjon om tjenestene kommunen tilbyr
Helse og omsorgstjenester som tilbys av Vestvågøy kommune består bl.a. i hjemmesykepleie,
praktisk bistand og opplæring i daglige gjøremål, BPA, støttekontakt, omsorgslønn,
matombringing, trygghetsalarm, dagplass, avlastning, korttids / opptreningsplass eller
langtidsplass i institusjon og omsorgsbolig.
Informasjon om saksbehandlingsprosessen
Det er kommunen, som på bakgrunn av en faglig forsvarlig vurdering av dine behov og hvordan
de kan dekkes, avgjør om du vil få pleie-, omsorgstjenester, hvilke tjenester du vil få tildelt og
omfanget av disse. Selv om det er kommunen som tar avgjørelsen om tjenestetilbudet du vil få,
er det fint om du i søknaden oppgir hvilke tjenester du mener best vil dekke ditt hjelpebehov.
Navn:

Fødsel og personnr:

Adresse:

Telefon:

Postnr./sted:

Fastlege:

Nærmeste pårørende (navn):

Slektsforhold/annen tilknytning:

Adresse:

Telefon:

Andre pårørende:

Telefon:

Hjelpeverge:

Telefon:

Bor du alene? (sett kryss)

Ja

Nei

Har du tidligere mottatt, eller mottar du

Ja

Nei

omsorgs og-/eller rehabiliteringstjenester i
kommunen?

Hvilke tjenester er du i behov av ?. Ved søknad om omsorgsbolig, beskriv nåværende
bosituasjon og hvor du ønsker å bo

Begrunnelse for søknad

Beskriv din helsetilstand/diagnoser

Sted og dato:________________________Underskrift:_______________________________________
Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Tildelingsenheten,
tlf.: 415 32 548.
Søknaden sendes: Vestvågøy kommune v/ Tildelingsenheten, Rådhuset, PB 203, 8370
LEKNES
Dersom andre har hjulpet deg med utfylling av søknaden, oppgi navn, tilknytning og telefonnr.
Navn:
Tilknytning:

Tlf:

BRUK OG LAGRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Vestvågøy kommune ber om personlige opplysninger når du søker og mottar tjenester.
Opplysninger blir primært innhentet fra deg. Når det er nødvendig, innhentes opplysninger
fra andre instanser i kommunen, fastlege eller sykehus. Dersom du samtykker til det kan vi
innhente opplysninger fra pårørende.
Noen av opplysningene vil bli innhentet etter en standard som er utviklet av
Helsedirektoratet (IPLOS). Denne standarden består av systematisert og nødvendig
informasjon om din situasjon og helsetilstand. Informasjonen vil også bli benyttet av
kommunen og statlige myndigheter til styring og planlegging av tjenestetilbudet.
Kommunen trenger opplysningene for å kunne gi deg best mulig hjelp og behandling.
Vestvågøy kommune har et databasert system for saksbehandling og dokumentasjon som vi
bruker i våre tjenester. Dette systemet er godkjent av Datatilsynet.
Bare de personene som skal hjelpe deg, får adgang til de opplysningene som de trenger for
å kunne utføre sitt arbeid. Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt.
Dersom du gir samtykke til det, kan informasjonen gis til andre.

TILLATELSE TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER (sett kryss)

□

Jeg har mottatt og lest vedlagte informasjon om bruk og lagring av personlige
opplysninger.

□

Jeg gir samtykke til at Tildelingsenheten – helse og omsorg innhenter og behandler
opplysningene som beskrevet.

□

Jeg gir samtykke til at det kan bli innhentet opplysninger om inntekt fra siste
tilgjengelige ligning for tjenester med brukerbetaling.

□

Jeg gir samtykke til at det innhentes opplysninger fra andre enheter i kommunen og
offentlige kontorer når det søkes om tjenester hvor dette er nødvendig for å
behandle søknaden.

Eventuelt behov for hjemmebesøk vil bli avtalt på forhånd.

Dato:………………Underskrift:…………………………………………………………………..

