
SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
Oppdatert  14.04.14

Navn (eternavn, fornavn)
     

Fødselsnr. (11 sifer)
     

Sivilstand
      

Adresse
     
 

Yrke
     

Telefon arbeid
     

Postnummer  og  poststed
 

     

Telefon priv.
     

Mobiltelefon
     

Fastlege
     

Telefon
      

Nærmeste pårørende
     

Relasjon tl søker
     

Telefon
      

Adresse
      

Postnr.
     

Poststed
     

Det søkes om
  Praktsk bistand, hjemmehjelp
  Vaktmestertjenester
  Hjemmesykepleie
  Praktsk bistand og opplæring
  Middagslevering
  Trygghetsalarm
  Omsorgslønn
  Rus- og  psykisk helsetjeneste
  Omsorgsbolig   
  Annen bolig

  Fysioterapi (henvisning fra 
lege vedlegges søknaden)

  Ergoterapi
  Brukerstyrt personlig assistent
  Støtekontakt 
  Individuell plan
  Avlastning utenfor insttusjon
  Avlastning i bolig for personer 

       med funksjonshemning

Dagopphold:

  Aktvitetssenter, Moer sykehjem

  Dagtlbud for personer med
funksjonshemning 

 ESTU – eter skoletdstlbud for 
  ungdom

  Aktvitetssenter, rus og psykisk helse 

Opphold i sykehjem:

  Kortdsopphold

  Avlastningsopphold

  Langtdsopphold

Vi gjør oppmerksom på at kommunen plikter å sende inn statstkk (IPLOS), herunder opplysninger om diagnose, tl 
Helsedirektoratet for alle som motar kommunale helse- og omsorgstjenester. Du har mulighet tl å reservere deg mot at 
opplysninger om diagnose blir oppgit, du er selv ansvarlig for å gi oss beskjed om dete.

Begrunnelse for søknaden    Problemstlling, diagnose, etc. Bruk gjerne baksiden ved 
behov for mer plass
      

 

Underskrift på søknaden
Sted:  Dato:

 
Søkers, eventuelt verges underskrif:

Fullmakt
Ifølge pasientjournalforskrifen skal det oppretes journal for hver pasient. I Ås kommune har vi elektronisk 
pasientjournal og elektronisk meldingsutveksling mellom fastlege, sykehus og kommunen.
Jeg gir fullmakt tl at det innhentes opplysninger fra aktuelle instanser som helsepersonell, NAV og likningskontor hvis
det er nødvendig for søknaden.
Det gis også fullmakt tl å sende kopi av vedtak om hjemmesykepleie, insttusjonsopphold og rus- og psykisk 
helsetjeneste tl fastlege samt utveksle nødvendige opplysninger fra journal.

Underskrif ved fullmakt
Sted:  Dato:

 
Søkers, eventuelt verges underskrif:

Skjemaet sendes/leveres



Ås kommune, Forvaltningsenheten
Postboks 195, 1431 ÅS

Besøksadresse:  Tunveien 2
1430 Ås 

Tlf. 64 96 25 90
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