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SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I AREMARK
Sendes/ leveres: Aremark kommune, Rådhuset, 1798 Aremark

Opplysninger om søker/ den som har behovet:
Etternavn, fornavn

Adresse

Fødselsnr. Sivil status

Tlf.nr. Nasjonalitet

Mobiltlf. Fastlege

Nærmeste pårørende/ kontaktperson:
Etternavn, Fornavn Relasjon Tlf Adresse

Hjelpebehov/ begrunnelse for søknad:
Hva trenger du hjelp til og hvorfor? F.eks. personlig hygiene, daglige gjøremål, administrering av medisiner, aktivitet, støttesamtale,
avlastning for dine nærmeste osv (nærmere kartlegging vil bli gjennomført av saksbehandler):

Tjeneste(r) det søkes om (sett kryss):
Praktisk ⧠Hjemmesykepleie ⧠Trygghetsalarmtjeneste ⧠Dag- / aktivitetstilbud

⧠Avlastning ⧠Matombringing
⧠Omsorgslønn
⧠Støttekontakt

⧠Psykisk helsetjeneste
⧠Rustiltak

Institusjonsopphold voksne:
⧠Korttidsopphold

⧠Praktisk bistand –
    hjemmehjelp

⧠Trygdeleilighet (egen
søknad)

⧠Langtidsopphold
⧠Avlastningsopphold

⧠Praktisk bistand -
    opplæring/ oppfølging

⧠Brukerstyrt personlig
assistanse (en ordning) ⧠Annet (beskriv i ruten over og/

eller på baksiden)

Sted:____________ Dato:_________ Navn:____________________________________________
                 Søker/ foreldre / verge
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Oversikt over tjenester
Tjenestene har som mål å bidra til at personer med omsorgsbehov skal kunne

- leve og bo selvstendig og
- ha et meningsfylt liv i fellesskap med andre

Dette skal skje i et samarbeid mellom deg som har behov, den som hjelper og
pårørende – og være basert på tillit og respekt. Det legges til rette for
brukermedvirkning (innflytelse og valgmulighet) ved utforming og gjennomføring av
tjenestene. Dine egne ressurser og det du greier selv legges til grunn.

Det finnes flere tilbud du ikke behøver å søke på.
Du kan selv ta direkte kontakt med de som gir tilbudene. Telefonnummer og adresse
får du ved å henvende det til kommunens sentralbord (69 19 96 00)/ rådhuset. Her kan
du også bli satt over til saksbehandler som evt kan gi deg råd og veiledning.
Eksempler på slike tilbud kan være: Bingo, strikkeklubb og strikkekafé, Bruktstua,
«aktiv på dagtid», formiddagstreff, pårørendekurs (demens) m.m. Følg med på
hjemmesiden: www.aremark.kommune.no

Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
· Helsetjenester i hjemmet, herunder hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste

(§ 3-2 nr 6 a)
· Personlig assistanse, herunder praktisk bistand (egenbetaling) og opplæring og

støttekontakt (§ 3-2 nr 6 b)
· Plass i institusjon (egenbetaling), herunder sykehjemsplasser som

rehabilitering, korttidsopphold (observasjon, utredning, behandling) og
langtidsopphold (§ 3-2 nr. 6 c)

· Avlastningstiltak (for pårørende) (3-2 nr 6 d)
· Omsorgslønn § 3-6
· Brukerstyrt personlig assistanse (organisering av tjeneste) (§ 3-8)

Andre kommunale tjenester/ ordninger
· Dag-/ aktivitetstilbud (med behov for praktisk bistand)
· Trygghetsalarm (egenbetaling) og utrykning fra hjemmetjenesten
· Matombringing (middag fra sykehjemmet)
· Vask av tøy (med behov for praktisk bistand/ hjemmehjelp)
· Fysioterapi (direkte henvendelse, evt rekvisisjon, ikke søknad)
· Ledsagerbevis for funksjonshemmede (henvendelse rådhuset)
· Parkeringsbevis for funksjonshemmede (henvendelse rådhuset)
· Trygdeleiligheter (i området rundt Fosbykollen, eget søknadsskjema, internett)

Koordinering
For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter
helse- og omsorgstjenesteloven (se over) skal kommunen tilby koordinator (§7-2).
For noen kan det være nyttig å ha en individuell plan – dette er en rettighet etter flere
lover. En koordinerende enhet har ansvar for habilitering og rehabilitering i
kommunen, for arbeid med individuell plan og oppnevning av koordinator.
Ansvarsgruppe kan også være et forum for samarbeid.
Henvendelse: Rådhuset eller Fosbykollen (69 19 96 00).

Evt. tilleggsopplysninger til søknad:


