Unntatt offentlighet jf offl § 13, jf fvl § 13

SØKNADSSKJEMA OM HELSE – OG OMSORGSTJENESTER
Søker:
Navn:

Fødselsnummer, 11 siffer:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

E-post:

Poststed:

Navn på fastlege og legekontor:

Nærmeste pårørende, verge:
Navn:

Tilknytning til søker:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

E-post:

Poststed:

Bakgrunn for søknaden:
Beskriv hva som er viktig for deg, hva du mestrer selv og hva du mener at du trenger hjelp til (bruk
eventuelt eget ark):

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik

Kontakt: Brukerkontoret helse og velferd
Tlf.: 918 68 552

Opplysninger til søknaden:
Bakgrunn for søknad om tjenester:
Eget ønske:☐
Pårørende/verge:☐
Henvisning fra lege:☐ Andre:☐
Husstand:
Bor alene:☐
Bor sammen med andre:☐
Bor sammen med foreldre:☐
Sivil status:
Ugift:☐
Gift/samboer:☐
Separert/skilt:☐
Enke/-enkemann:☐

Mottar du helse- og omsorgstjenester fra før?
Hvilke?

Brukerkontoret for helse- og omsorgstjenester i Nærøysund kommune vil kartlegge dine hjelpebehov og
vurdere din rett til helse- og omsorgstjenester.
Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for avtale om kartleggingssamtale slik at Brukerkontoret kan få
utfyllende opplysninger. Du vil få nærmere informasjon om saksgang og innhenting av opplysninger som
er nødvendig for å behandle søknaden. Hvis søknaden ikke er behandlet innen 4 uker, vil du få et
foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.
Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i Nærøysund kommune blir det registrert
opplysninger om deg og ditt bistandsbehov. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard
(IPOLS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Samtykke til innhenting av opplysninger:
Når du underskriver samtykker du til at Nærøysund kommune:
• Behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i
saksbehandling og tjenesteyting
• Innhenter nødvendig opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller sykehus
• Innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves
egen betalingen for.
Samtykke kan begrenses og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.
Jeg søker om helse- omsorgstjenester fra Nærøysund kommune.
Sted og dato:

Søkers underskrift:

Søknad på vegne av:
Fullmaktsskjema må vedlegges

Underskrift:

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik

Kontakt: Brukerkontoret helse og velferd
Tlf.: 918 68 552

Ved spørsmål og/eller behov for hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt Brukerkontoret helse og velferd –
telefontid 08.00-15.30:

Søknad sendes underskrevet til:
Nærøysund kommune
Brukerkontoret helse og velferd
Postboks 133, Sentrum
7901 Rørvik
Søknader mottas også ved Kolvereid og Rørvik helseservicetorg.

Eget søknadsskjema benyttes for:
Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT ordningen
Kommunal bolig

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik

Kontakt: Brukerkontoret helse og velferd
Tlf.: 918 68 552

KORTFATTET BESKRIVELSE AV ULIKE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG ANDRE TJENESTER SOM
TILBYS I NÆRØYSUND KOMMUNE:
Hjemmesykepleie:
Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie (for eksempel hjelp
til å administrere medisiner, ivareta personlig hygiene osv). Tjenesten blir tilpasset den enkelte ut fra
faglige vurderinger i samarbeid med den enkelte søker og eventuelle pårørende. Søker må ha en akutt
eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for sykepleie i eget hjem.
Rus og psykisk helsetjeneste:
Tilbyr behandling, veiledning og oppfølging til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller
rusproblemer.
Praktisk bistand: hjemmehjelp og miljøterapi:
Hjelp til dagliglivets gjøremål, for eksempel rengjøring, og veiledning/ opplæring til å mestre dagliglivets
gjøremål, blir tildelt etter individuell vurdering. Det tas utgangspunkt i søkerens situasjon og hva han/hun
kan klare selv.
Brukerstyrt personlig assistent (BPA):
BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har
behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Trygghetsalarm:
Målet er at du som har behov for trygghet kan tilkalle hjelp hele døgnet, og kunne bo hjemme lengst
mulig.
Matombringing:
Tilbud om tilkjørt middag til eldre og andre som ikke klarer å lage seg middag selv.
Omsorgsbolig med heldøgns bemanning:
En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta
heldøgnsomsorg. Boligen er beboerens eget hjem, og eventuelle hjemmetjenester mottas på samme
vilkår som for andre hjemmeboende. Nærøysund kommune har flere ulike omsorgsboliger.
Dagtilbud:
Nærøysund kommune har lavterskel dagtilbud innenfor tjenestene, Miljøtjeneste og Rus og psykisk
helsetjeneste. Kommunen har også dagtilbud for hjemmeboende demente.
Omsorgsstønad:
Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Forutsetningen for omsorgsstønad er at dette er det beste alternativ for den som trenger omsorg.
Omsorgsstønad kan gis som eneste tjeneste, eller kombinert med andre tjenester. Før søknad om
omsorgsstønad behandles, krever Nærøysund kommune at den som trenger omsorg har søkt om
hjelpestønad til tilsyn og pleie. Denne søknaden rettes til NAV.
Støttekontakt:
En støttekontakts viktigste oppgave er å være en ressurs for et annet menneske. Det er en ikkeprofesjonell person som er ansatt og lønnet av en offentlig instans for å utføre et oppdrag overfor en
bestemt person. Du må være villig til å dekke utgifter til transport og lignende selv.

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik

Kontakt: Brukerkontoret helse og velferd
Tlf.: 918 68 552

Avlastning:
Tiltaket retter seg mot personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten skal
gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt at det skal avlaste
omsorgsgiveren. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter.
Korttidsopphold i institusjon:
Tjeneste for den som på grunn av en radikal forandring i helsetilstanden har behov for døgnbasert omsorg
i en periode.
Langtidsopphold i institusjon:
Personer som er helt avhengig av praktisk og personlig bistand og som har behov for nødvendig helsehjelp
kan tildeles institusjonsplass. Hovedregelen er at der ordinære hjemmetjenester ikke strekker til, kan
sykeheim være et alternativ for å gi døgnbasert omsorg.
Koordinator/ Individuell plan:
Personer med behov for koordinerte og langvarige helse- og/eller omsorgstjenester kan søke om
koordinator/ individuell plan. Med koordinerte og langvarige tjenester menes at behovet må gjelde to
eller flere helse- og/eller omsorgstjenester og ha en viss varighet.
Rehabiliteringstiltak:
Nærøysund kommune tilbyr ulike rehabiliteringstiltak:
• Hverdagsrehabilitering: Tidsavgrenset tiltak i hjemmet til brukeren, med fokus på
hverdagsmestring, forebygging og rehabilitering. Det er brukeren selv som setter målene for
tjenesten.
• Rehabiliteringsopphold ved sykehjem
• Namdal rehabilitering
Ledsagerbevis:
Ledsagerbevis skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis samme
mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, og skal forebygge isolasjon. Et ledsagerbevis
gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement,
transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.
Legeerklæring må vedlegges søknaden.
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:
Tillatelsen gir forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette, rett til å parkere på offentlig
skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste
fastsatte parkeringstiden.
Legeerklæring må vedlegge søknaden.

Postadresse: Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik

Kontakt: Brukerkontoret helse og velferd
Tlf.: 918 68 552

