Registrering (kun for kommunen)
Løpenummer:________________________

Søknad

Dato : ______________________________

Helse- og omsorgstjenester

Jour.nr/år_________/_________________
Saksbeh.:

Nedre Eiker kommune

Unntatt offentlighet jf. offl. § 13, fvl. § 13 og khol. § 12-1

Opplysninger om søker
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Telefon privat/Mobil

Postnr.

Poststed

Epost adresse

Telefon arbeid
Sivilstatus

Navn på fastlege

Telefon til fastlege

Siste time fastlege

Nærmeste pårørende
Navn

Slektsforhold

Adresse

Telefon privat/Mobil

Postnr.

Poststed

Epost adresse

Verge/fullmektig
Søker har verge (oppnevnt av fylkesmannen)
Søker har fullmektig (skriftlig fullmakt fra søkeren vedlegges)
Navn
Adresse

Postnr.

Poststed

Epost adresse

Telefon privat/Mobil

Beskriv med egne ord hva du trenger hjelp til
Legg ved nødvendig og relevant dokumentasjon. Bruk eventuelt eget ark.

Antall vedlegg:
Nåværende eller tidligere helse og omsorgstilbud
Mottar du eller har du tidligere mottatt helse og omsorgstjenester? Hvis ja, hvilke tjenester og fra hvem?

Opplysninger til søker
På dette søknadsskjemaet kan du på en enkel måte gi kommunen de opplysninger som er
nødvendig for behandling av din søknad. Alle opplysninger som blir gitt behandles fortrolig.
Informasjon om tjenestene kommunen tilbyr
Helse og omsorgstjenester som tilbys av Nedre Eiker kommune er blant annet helsehjelp i
hjemmet, praktisk bistand og opplæring i daglige gjøremål, personlig assistanse, brukerstyrt
personlig assistanse, avlastning, omsorgslønn, tidsbegrenset og langtidsopphold i institusjon,
dagsenter, matombringing og trygghetsalarm. TT-tjeneste, individuell plan (IP) og kommunalt
tildelt bolig har eget søknadsskjema. Mer opplysninger om tjenestetilbudet finner du
kommunens nettside www.nedre-eiker.kommune.no
Det stilles vilkår om at du medvirker så langt det er mulig til at tjenesten kan ytes på en
effektiv måte både i forhold til egen deltakelse og i tilrettelegging av hjelpemidler og
velferdsteknologi.
Tjenestene opphold i institusjon, praktisk bistand i hjemmet/hjemmehjelp, dagsenter,
matombringing og trygghetsalarm/nøkkelboks er betalingspliktige tjenester og det vil bli
krevd vederlag for disse etter gjeldene forskrifter og bestemmelser.
Informasjon om saksbehandlingsprosessen
Det er tjenestekontoret, på bakgrunn av en faglig forsvarlig vurdering av dine behov og
hvordan de kan dekkes, som avgjør om du gis rett til tjenester, hvilke tjenester du vil få tildelt
og omfanget av disse. Selv om det er kommunen som tar avgjørelsen om tjenestetilbudet, har
du rett til medvirkning etter pasient og brukerrettighetslovens § 3-1.
Søknad sendes til:
Nedre Eiker kommune
v/ etat Helse og omsorg
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Søkers underskrift
Undertegnede samtykker til at det, i henhold til Forvaltningslovens § 17, første ledd, kan innhentes
opplysninger som er nødvendige for behandling av søknaden fra fastlege, NAV, Barnevern,
spesialisthelsetjenesten og/eller andre samarbeidspartnere
Ja
Nei
Sted og dato:

Underskrift:

