Unntatt offentlighet jf. Offl. §13 jf. Fvl. §13

Søknad om helse – og omsorgstjenester fra Gol kommune
1. Personopplysninger
Fødselsnummer:

Sivilstatus:

Navn:

Fastlege:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon privat:

2. Husstand
Bor du alene? (sett kryss)
Bor sammen med andre
(navn og tilknytning)
Bor sammen med foreldre
(ved søknad om tjenester for barn)

Ja

Nei

Ja

Nei

Foreldrenes navn og telefon

Nærmeste pårørende (navn):

Slektsforhold/annen tilknytning:

(skal fylles ut hvis du bor alene)

Adresse:

Telefon:

Sist vurdert av lege (mnd/år):

Sist vurdert av tannlege (mnd/år):
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3. Begrunnelse for søknad – MÅ FYLLES UT:
Her beskriver du hvorfor du trenger hjelp og hvilke tjenester du mener du trenger (bruk eventuelt eget
ark).
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4. Utfylling av skjema
Har du fått hjelp til utfylling av
dette skjemaet?
Hvis ja, navn og tilknytning til
søker:

Ja
Navn

Nei
Tilknytning til søker

5. Dokumentasjon
Det kreves dokumentasjon fra lege ved søknader om plass på sykehjem, hjemmesykepleie,
hjemmehjelp og omsorgsbolig.
Ellers oppfordres søker til å legge ved annen nødvendig dokumentasjon når søknaden sendes, fordi
dette vil forkorte behandlingstiden. Annen dokumentasjon som kan være relevant er:
Epikrise, individuelle planer, individuelle opplæringsplaner (IOP) eller annet.

6. IPLOS- individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
Når du søker eller får helse- og omsorgstjenester av kommunen, er det viktig at de som skal gi deg
bistand vet nok om dine behov. Bare på den måten kan kommunen tilby gode tjenester.
En del av opplysningene du gir til kommunen, blir registrert i det såkalte IPLOS registeret.
IPLOS-registeret er et nasjonalt register som på en standardisert måte beskriver bistandsbehovet til
dem som søker om eller mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester kommunen
gir. IPLOS opplysningene blir sendt Statistisk sentralbyrå årlig som grunnlag for statistikk og
forsking. Ditt navn og din adresse vil ikke finnes i IPLOS-registeret. Ditt fødselsnummer blir erstattet
med et tilfeldig nummer slik at ingen kan kjenne igjen deg eller opplysningene om deg.
IPLOS- registrert inneholder opplysninger om:
- Kjønn, alder sivilstand og bosted
- Boligopplysninger
- Hva du trenger av assistanse og bistand i dagliglivet
- Om du får bistand fra dine nærmeste
- Om du har vært hos lege/tannhelsepersonell i løpet av det siste året
- Om du mottar tjenester fra kommunen
- Om du har fått en diagnose som det er nødvendig å kjenne til for å gi deg riktige tjenester
- Om du har fått en individuell plan
Som tjenestemottaker har du rett til å reservere deg mot at diagnoseopplysninger blir sendt inn til
IPLOS-registeret.

7. Samtykke og underskrift
Når du underskriver samtykker du til at tildelingsteam i Gol kommune:
• behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i
saksbehandlingen og tjenesteytingen
• innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre avdelinger i kommunen eller sykehus
• innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves
egenbetaling for
Samtykke kan begrenses / trekkes tilbake når som helst
Som tjenestemottaker har du rett til å reservere deg mot at diagnoseopplysninger blir sendt inn til
IPLOS-registeret. Reservasjon må krysses av nedenfor.
Jeg reserverer meg mot innsending
Ja
Nei
av diagnoser til IPLOS-registeret:
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Sted/ dato:

Underskrift:

Tjenestene har som mål å bidra til at personer med stort omsorgsbehov skal
kunne leve og bo selvstendig og ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre.
Dette skal skje i samarbeid mellom den omsorgstrengende, tjenesteyter og
pårørende, og være basert på tillit og respekt.
Det legges til rette for brukermedvirkning ved utforming og gjennomføring av
tjenestene.
Tjenester jf helse- og omsorgstjenesteloven:
- Hjemmesykepleie, psykiatrisk hjemmesykepleie § 3-2 nr. 6 a
- Praktisk bistand/opplæring, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt
§ 3-2 nr. 6 b
- Opphold i sykehjem og aldershjem - korttid/langtid § 3-2 nr. 6 c
- Avlastningstiltak § 3-2 nr. 6
- Omsorgslønn § 3-6
- Brukerstyrt personlig assistanse § 3-8
Kommunale serviceytelser:
- Omsorgsbolig
- Samlokaliserte boliger for psykisk utviklingshemmede
- Dagsenter for eldre
- Arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede
- Trygghetsalarm
- Matombringing
- Kommunal garanti for plassen på VINN AS
Tildelingsteamet i Gol 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 søknad ikke kan behandles innen 21 dager, vil du få et foreløpig svar med
orientering om når søknaden vil bli behandlet.
Du kan klage på kommunens vedtak.
Søknaden sendes: Omsorgsavdelingen, Tildelingsteamet, Helsetunvegen 1, 3550
Gol
Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med Omsorgsavdelinga
på tlf. 32 02 91 56.
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