Unntatt offentlighet:
Off.l. §13, jf FVL §13

SØKNAD PÅ HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN
Hva klarer du selv å gjøre i hverdagen? Hva trenger du hjelp til? Hva får du hjelp til av pårørende?
Vi ber om at du vedlegger legeuttalelse og evt. dokumentasjon på diagnose som er relevant for de
tjenestene du søker.

(Legg gjerne ved ekstra ark dersom det er for liten plass å skrive på)

Sett kryss hvis du mottar:

Grunnstønad

Mottar du annen hjelp fra kommunen?

Ja

Hjelpestønad
Nei

Hvis ja; hvilken type hjelp?

PERSON- OG BOLIGOPPLYSNINGER
Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Telefon:

Postnr./sted:

Mobiltelefon:
Statsborgerskap:

Sivilstand:
Ugift

Gift/Samboer/Reg.partner

Separert/Skilt

Enke/enkemann

Boligforhold:
Boligtype:

Bor alene:

Bor sammen med andre:

NÆRMESTE PÅRØRENDE
Navn:

Telefon:

Adresse:
Postnr. /sted:

Slektskap/tilknytning:

FASTLEGE
Navn:
Adresse:
Telefon:

RELEVANTE DIAGNOSER

VERGE

(Dersom dette er oppnevnt)

Navn:

Mandat:

Adresse:

Telefon:

TILLATELSE TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER
Jeg har mottatt og lest vedlagte informasjon (se side 3) om bruk og lagring av personlige
opplysninger som er nødvendig for behandling og oppfølging av søknaden, og for
gjennomføring av tildelte tjenester.
Søker har samtykkekompetanse (Søker forstår hva samtykke medfører)
(Sett kryss)
Jeg gir samtykke til at Indre Fosen kommune innhenter og behandler opplysningene
som beskrevet. Videre samtykker jeg i at det kan bli innhentet økonomiske
opplysninger og opplysninger fra andre offentlige organer når det søkes om tjenester
hvor dette er nødvendig.
Jeg er informert om at helse- og omsorgstjenesten behandler opplysningene
om meg konfidensielt i samsvar med lovbestemt taushetsplikt.

---------------------------------------------------Dato og søkers signatur

Søknad sendes

---------------------------------------------------Kontrasignatur av den som er behjelpelig med å informere
og fylle ut skjemaet sammen med søker

Tjenestekontoret for helse - og omsorg, Indre
Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa Tlf
74 85 51 00/73 85 29 78/73 85 29 79
Mobil 908 40 627

(Vedlegg til søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Indre Fosen
kommune)
BRUK OG LAGRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Indre Fosen kommune ber om personlige opplysninger når du søker og mottar
kommunale tjenester.
Opplysningene innhentes fra deg, pårørende og helsepersonell. Det kan også
være aktuelt å innhente opplysninger fra trygdekontor og likningskontor.
Noen av opplysningene vil bli innhentet etter en standard som er utviklet av
Sosial- og helsedirektoratet (IPLOS). Denne standarden består av systematisk
og nødvendig informasjon om din situasjon og helsetilstand, samt ditt behov for
kommunale tjenester. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen trenger
opplysningene for å kunne gi deg best mulig hjelp og behandling tilpasset ditt
eksakte behov.
Du trenger å gi disse opplysningene bare en gang.
Indre Fosen kommune har et databasert/elektronisk system for saksbehandling og
dokumentasjon som vi bruker i våre tjenester. Dette systemet og systemets
sikkerhetsløsninger er godkjent av Datatilsynet. Tilsynet har som oppgave å
kontrollere at lover og forskrifter om innhenting og lagring av personlige
opplysninger følges.
Kun de personene som skal hjelpe deg, får adgang til de opplysningene
som er nødvendig for at de skal kunne utføre sitt arbeid.
Dersom du gir samtykke til det, kan informasjon også gis til andre.
Du kan skriftlig reservere deg i forhold til hvem som kan/ikke kan gis
adgang til opplysninger om deg.
Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt.
Taushetsplikten er regulert i Helse- og sosiallovgivningen samt i
Forvaltningsloven.
INNSYNSRETT
Du har rett til å vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Disse
opplysningene kan du få hos leder for den avdelingen du mottar hjelp fra.
Dersom du oppdager feil, kan du ha krav til å få feil og mangler rettet eller
slettet.
STATISTIKK
Noen av de innhentede opplysningene benyttes til statistikk. Statistikken
benyttes av kommunen og statlige myndigheter til styring og planlegging av
tjenestene.
Den statlige statistikken er lovpålagt og lagres i et sentralt register hos
Statistisk
Sentralbyrå.
Før lagring krypteres alle statistikker. Det vil si at et program fjerner navn,
personnummer og andre opplysninger som kan medføre at personer
gjenkjennes. Krypteringen er godkjent av Datatilsynet.
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart, eller du vil ha nærmere utdyping
omkring lover og forskrifter eller andre forhold.

