Meråker kommune
Sektor helse, pleie og omsorg

SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTJENESTER I MERÅKER KOMMUNE
Navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnummer/sted:

Telefonnummer:

Fastlege:

Nærmeste pårørende:

Telefonnummer nærmeste pårørende:

Adresse nærmeste pårørende:

Tilknytning:

Til deg som søker pleie- og omsorgstjenester i Meråker kommune
For at kommunen skal kunne gi deg best mulig pleie- og omsorgstjenester, er det behov for at du gir noen
opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp. Opplysningene lagres i din pasientjournal. Meråker kommune
bruker elektronisk pasientjournal. Det vises til pasient- og brukerrettighetsloven § 5 om retting, sletting og
innsyn i journal. Bare de som trenger det til sitt arbeid har tilgang på disse opplysningene. Alle som jobber i
sektor helse, pleie og omsorg har taushetsplikt.
Noen av opplysningene kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et sentralt
register kalt IPLOS. Her blir opplysningene oppbevart. Registeret brukes til statistikk og forskning.
Opplysningene i IPLOS registeret er anonymisert. Du kan reservere deg mot at diagnoseopplysninger sendes inn
til IPLOS registeret.
Dersom du som søker ikke har samtykkekompetanse, kan samtykke gis av en annen som er oppnevnt som
hjelpeverge, eller som på annen måte har gyldig rettsgrunnlag til å samtykke på vegne av søkeren.
Når søknaden er mottatt vil det i de fleste tilfeller bli foretatt et hjemmebesøk for å kartlegge ditt hjelpebehov.
Tildeling av tjenester skjer i henhold til aktuelt lovverk, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 3. Det kreves egenandel for enkelte tjenester i henhold til gjeldende lover og
forskrifter, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 og forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester.

Dette søknadsskjemaet kan brukes til å søke om følgende pleie og omsorgstjenester (du skal ikke krysse av hva
du søker om, du skal beskrive hjelpebehovet i boksen under):
-Korttidsopphold i sykehjem -Hjemmesykepleie

-Omsorgslønn

-Ledsagerbevis

-Lantidsopphold i sykehjem -Hjemmehjelp

-Støttekontakt

-Trygghetsalarm

-Omsorgsbolig/Trygdebolig -Bofellesskap

-Avlastning

-Individuell plan

Beskriv hva du trenger hjelp til, og hvorfor du trenger hjelp:

Utfylt av:

Fullmakt til å innhente og utveksle taushetsbelagt informasjon
Jeg gir med dette samtykke til at Meråker kommune, sektor helse pleie og omsorg (Sett kryss i rutene dersom du
samtykker):
Innhenter opplysninger om mitt inntektsforhold fra ligningsetat og trygdeetat for å kunne beregne hva jeg
skal betale i egenandel.
Innhenter og utveksler taushetsbelagt informasjon med samarbeidende helse- og sosialpersonell når det
er nødvendig for å foreta en best mulig vurdering av mitt hjelpebehov.
Innhenter og utveksler relevant taushetsbelagt informasjon med samarbeidende helse- og sosialpersonell
når det er nødvendig for å yte den helsehjelpen jeg har behov for.
Innhenter IPLOS diagnose hos min fastlege, og sender denne anonymisert til det sentrale IPLOS registeret.
Sted/dato:

Søknaden sendes:

Søkers underskrift (evt. hjelpeverge):

Meråker kommune, Brukerkontoret, 7530 MERÅKER
Tlf: 74 81 33 46

