SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Unntatt offentlighet etter offentleglova § 13

Navn

Personnummer

Adresse

Postnr. og sted

Telefon

Mobiltlf.

Bostedskommune

Mailadresse

Kryss av for den eller de tjenestene du søker. * Helseopplysninger fra lege må
legges ved søknaden
Aktivitetshuset - Psykisk helse
Arbeid / aktivitetssenter for funksjonshemmede
Avlastning - individuelle tiltak
Avlastning i institusjon
Bolig med stasjonær bemanning *
Brukerstyrt personlig assistent *
Dagrehabilitering *
Dagsenter
Etter skoletid (EST- grunnskole / vgs)
Hjemmesykepleie
Institusjon - korttidsopphold *
Institusjon - langtidsopphold *
Institusjon - rehabiliteringsopphold *
Koordinator
Mobilt vanntåkeanlegg
Omsorgslønn for personer med særlig tyngende omsorgsarbeid *
Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål i hjemmet / Hjemmehjelp
Psykisk helsearbeid / boteam
Rehabilitering i hjemmet *
Støttekontakt
Transport til arbeid / aktivitetssenter
Trygghetsalarm
Gi en kort begrunnelse for årsaken til at du søker hjelp og det omfang du mener å ha
behov for. Hva er viktig for deg:

(Legg gjerne ved et ekstra ark dersom det er for liten plass å skrive på.)
Revidert 13.01.16
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Utfyllende opplysninger:
Husstand
Bor alene
Bor sammen med andre
Bor sammen med foreldre

Omsorg for barn under 18 år
Ja
Nei

Nærmeste pårørende:
Navn
Adresse
Tlf.privat
Mailadresse

Tilknytning til søker

Tlf. jobb

Mobiltlf.

Fastlege:
Navn
Adresse
Telefon
Dato for siste besøk hos fastlege:
Verge (Hvis dette er oppnevnt):
Navn
Adresse
Telefon
Mailadresse
TILLATELSE TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER
Jeg har mottatt og lest vedlagte informasjon (se side 3) om bruk og lagring av
personlige opplysninger.
• Jeg gir samtykke til at Tjenestetildelingen – helse og omsorg innhenter og
behandler opplysningene som beskrevet på side 3.
• Jeg gir samtykke til at det kan bli innhentet opplysninger om inntekt fra siste
tilgjengelige ligning for tjenester med brukerbetaling (se mer side 3).
• 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:………………………………………………….

Søknaden sendes:
Asker kommune
Brukertorget, Tjenestetildelingen – helse og omsorg
Postboks 353, 1372 Asker
Besøksadresse:
Erteløkka 9, 4.etg, 1384 Asker
E-post: Brukertorget@asker.kommune.no
Telefon: 66 90 90 00
Telefaks: 66 76 82 74
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BRUK OG LAGRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER
Asker 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.
Du kan reservere deg mot at diagnoseopplysninger sendes til IPLOS- registeret.
Asker 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.
Innsynsrett.
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Disse opplysingene
kan du få hos leder for den enheten du mottar hjelp fra. Dersom du oppdager feil, kan
du ha krav på å få feil og mangler rettet eller slettet.
Brukerbetaling
Følgende tjenester har brukerbetaling:
• Praktisk bistand har inntektsgradert betaling (fritak under 2,5 G)
• Dagsenter og dagrehabilitering (fritak under 2,5 G)
• Trygghetsalarm (fritak under 2,5 G)
• Korttid- og rehabiliteringsopphold (fritak under 2,5 G)
• BPA har inntektsgradert betaling (fritak under 2,5 G)
• Langtidsopphold, hvor mye en skal betale beregnes individuelt ut fra den
enkeltes økonomi jfr. ”Forskrift om egenandel for kommunale helse og
omsorgstjenester.”
• Etter skoletid (EST) har gradert betaling etter antall dager innvilget.
• Transport til arbeid og aktivitet har gradert betaling etter antall dager innvilget
(fritak under 2,5 G)
For praktisk bistand og trygghetsalarm er det husstandens samlede inntekt som
utgjør betalingsgrunnlaget.
Se nettsidene for oppdaterte priser:
https://www.asker.kommune.no/brukertorget/
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