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  SØKNAD OM TENESTER 
 Unntatt offentlighet etter Offl. § 13, første ledd, jf. Fvl. §13 
 

Navn Personnummer 

  

Adresse / postnr. og sted Telefonnr. / mobil 

  

Bustadkommune Statsborgarskap 

  

Mottek du helse- og omsorgstenester pr. i dag, og evt. Frå kven? 

 

Kommunen har ansvar for å yte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven,  
§ 3-2, første ledd nr. 6, bokstavene a til d: 

a. helsetjenester i hjemmet 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem og 
d. avlastningstiltak 

§ 3-6, omsorgslønn 
§ 3-8, brukerstyrt personlig assistanse 
I tillegg har kommunen tilbud om boliger, matombringing, trygghetsalarm og dagtilbud. 
Skriv kort om dine behov og årsaka til at du søkjer hjelp.  Oppgje kva du treng hjelp til og kva mengde 

du meiner å ha behov for (legg gjerne ved ekstra ark, hvis det er for lite plass) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bykle kommune 

Pleie  og hjelpetenesta 
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Utfyllande opplysningar: 

Sivilstand Husstand Bustad 

□Ugift 

□Gift/sambuar/reg.partnar 

□Enke, enkemann 

□Skilt, separert 

□Bor åleine 

□Bor saman med andre 

□Ordinær bustad 

□Trygdebustad 

□Omsorgsbustad  

 

Har du hjelpestønad? Har du grunnstønad? Har du barn under 18 år? 

   

Din næraste pårørande (den du vil me skal kontakta, hvis behov) 

Navn Adresse Telefonnr. / mobil 

   

Relasjon til søkar 

 

Fastlækjar 

Navn Adresse Telefonnr. / mobil 

   

Verge (hvis dette er oppnemnt) 

Navn Adresse Telefonnr. / mobil 

   

 

Informasjon og tillatelse til å innhente opplysningar 

□ Eg  har mottatt og lest vedlagt informasjon om bruk og lagring av personlege 

opplysningar som er nødvendige for behandling og oppfølging av søknaden, og for 
gjennomføring av tildelte tenester. 
 

□ Eg samtykker i at opplysningar om personalia og helse kan bli utveksla med 

samarbeidande personell, når dette er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. 
 

□ Eg samtykker i at Bykle kommune kan hente inn  økonomiske opplysningar frå andre 

offentlige instansar, når det søkast om tenester der dette er nødvendig.  
 
 
_________________________________                  _______________________________ 
 
Dato og søkars signatur                                                 Kontrasignatur av den som er behjelpelig 
                                                                                           med å informere og fylle ut skjema med 
                                                                                           søker.                                                                                                                                               
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Søknad om tjenester 

 

Vedlegg til søknadsskjema 

 

Bruk og lagring av personlege opplysingar: 

Bykle kommune ber om personlege opplysingar når du søkjer om og mottek tenester. Opplysingane er 

naudsynte for at me skal kunna yta forsvarlege tenester, og til å ha godt nok grunnlag til å saksbehandla og 

fatta vedtak om tenester. Kommunen nyttar elektronisk journalsystem for saksbehandling og 

dokumentasjon, og opplysingane vert lagra i samsvar med godkjende standardar. 

 

Innsynsrett: 

Du har etter Forvaltningslovens § 18, første ledd, rett til innsyn i alle saka sine dokument og etter Pasient- 

og brukerrettighetsloven § 5-1 rett til innsyn i journal.  

 

Statistikk:  

Forskrift om pseudonymt register for pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS-forskriften) starta 01.03.06 og bruk 

av IPLOS er obligatorisk i alle kommunar. IPLOS er eit nasjonalt register med data som omtalar ressursar og 

bistandsbehov til deg som søkjer om eller mottek nærmare definerte kommunale helse- og sosialtjenester, 

og kva tenester som vert ytt. I fylgje forskrifta har kommunen plikt til å senda inn data om kvar enkelt 

søkjar/tenestemottaker. Det vert ikkje krevd samtykke frå deg som søkjar/tenestemottakar, men 

kommunen har plikt til å informere om kva IPLOS-registrering er. Når det gjeld innsending av diagnosar, har 

du ein reservasjonsrett som søkjar/tenestemottakar. 

 

Den næraste pårørande: 

Du kan berre oppgjeve   ein person som din næraste pårørande og denne vel du sjølv.  

Det er din næraste pårørande som vil få informasjon om din helsetilstand og den helsehjelpa som vert ytt, 

dersom du samtykkjer til at informasjonen kan gjevast,  eller om forholda er slik at informasjon må gjevast. 

Helse- og omsorgstenesta må vita kven dei skal kontakta, dersom du skulle bli ute av stand til å ta vare på 

dine eigne interesser (Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3). 

 


