Unntatt offentlighet, jfr. Off.Loven §5 A

SØKNAD OM KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

Søknad mottatt:

Dette søknadsskjemaet benyttes ved søknad om kommunal bolig på helsemessig
grunnlag. Ved søknader om andre kommunale boliger benyttes eget skjema: «Søknadsskjema
kommunal bolig» som også finnes på kommunens hjemmeside.

Søknaden gjelder
Ny søknad
Fornyelse av leiekontrakt
Om søknaden
F
Har du fått hjelp til å fylle ut søknaden:
Ja
Nei
Hvis ja, av hvem (oppgi navn, telefon og tilknytning):
J
a
Opplysninger om søker:
Navn:
Fødselsnummer (11siffer):
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Telefonnr:
Sivilstatus:

Yrke:

E-post:
Nærmeste pårørende:
Navn:
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Telefonnr:

Relasjon til søker:

E-post:
Verge/fullmektig (hvis ja, må dokumentasjon vedlegges):
Har verge
Har fullmektig
Har fremtidsfullmektig
Navn:
S
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Telefonnr:

Relasjon til søker:

E-post:
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Andre som skal bo i boligen
Navn

Fødselsdato

Relasjon til søker

Nåværende boforhold
Boforhold
Bor alene
Bor sammen med andre
Hvem bor du sammen med?
Har du omsorg for barn under 18 år
Hvis ja, oppgi barnas alder:
Fastlege
Navn

Ja

Nei

Telefonnr

Opplysninger om egen helse: (sykdommer, funksjonsnedsettelse, helsetilstand)

Funksjonsevne og behov
Hva klarer du selv? Hva er viktig for at du skal ha det bra i hverdagen?

Hva klarer du ikke selv? Mottar du helse- og omsorgstjenester eller annen hjelp i dag? Hvis
ja, fra hvem og til hva?

Begrunnelse for at du søker om kommnual omsorgsbolig/høyere omsorgsnivå
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Dokumentasjon og innsynsrett
Ifølge pasientjournalforskriften skal det opprettes journal for hver pasient. Ringebu
kommune har elektronisk pasientjournal (EPJ). Du har til enhver tid rett til å få vite hvilke
opplysninger som ligger lagret om deg i kommunen. Opplysningene får du hos leder for
tjenesten du mottar bistand fra. Dersom du mener at opplysningene er ufullstendige eller
feil, kan du be om å få rettet eller slettet.
Saksgang ved behandling av søknad
Når søknaden er mottatt, vil Boligteamet innhente nødvendig informasjon for å behandle
søknaden. Du vil ved behov bli kontaktet for å avtale hjemmebesøk eller for utfyllende
opplysninger. Boligteamet vil vurdere om du fyller kriteriene for å få tildelt bolig på
helsemessig grunnlag. Dersom søknaden ikke kan behandles innen 4 uker, vil du få et
foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet (jfr. Forvaltningsloven).
Du vil motta et skriftlig svar på søknaden.
Innhenting og registrering av opplysninger
Kommunen trenger opplysninger for å kunne gi deg best mulig bistand og behandling.
Noen av opplysningene kommunen ber om, blir registrert etter egen standard og sendt til
sentralt register, IPLOS, og Kommunalt pasient- og brukerregister. Innhentede
opplysninger benyttes til statistikk. Statistikkene benyttes av kommunen og statlige
myndigheter til styring og planlegging av tjenestetilbudet. Alle statistikker er anonymisert.
Kjernejournal
Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgstjenesten
som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger. For at Tildelingskontoret skal kunne
benytte din kjernejournal i behandling av søknaden kreves det samtykke av deg.
Jeg samtykker:
Ja
Nei
Ved å underskrive på dette skjemaet samtykker du til at Boligteamet i Ringebu
kommune:
•
•
•

Kan innhente nødvendige saksopplysninger for å behandle søknaden fra andre offentlige
instanser og pårørende som er registrert i dette skjemaet.
Behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som
deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen.
Kan innhente inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det
kan kreves egenbetaling for
Samtykket kan begrenses/trekkes tilbake.
Søknaden må være fullstendig utfylt og underskrevet.
Sted:
Dato:
Søkers/verges underskrift:

Søknadsskjemaet sendes til:
Ringebu Kommune v/Boligteamet Helse og omsorg, Linåkertunet Bo og Rehabilitering,
Gamlevegen 11, 2634 Fåvang.
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