
  

Søknad om helse- og omsorgstjenester – EK0044

1. Informasjon

2. Våre tjenester

Dette skjemaet sendes inn elektronisk. Du signerer skjemaet ved at du trykker "send inn" på siste side. 
 
Skjemaet sendes kryptert gjennom sikker forbindelse til oss, og personlige opplysninger blir behandlet 
konfidensielt og personvernet ditt vil bli ivaretatt. Etter at du har sendt inn skjemaet, vil du få 
et referansenummer. Dette nummeret fungerer som en kvittering, så det kan være lurt å ta vare på.  

Vær oppmerksom på at opplysninger fra deg vil bli brukt til pålagte anonymiserte rapporteringer til 
Helsedirektoratet, blant annet IPLOS-registeret. Du kan reservere deg mot at diagnoseopplysninger 
sendes til IPLOS-registeret. Les mer om dette her. 

Vår besøksadresse:  
Skogveien 16, 
2409 Elverum 
 
Vi holder til i 2. etasje i bygget ved Jotunhaugen sykehjem, inngang ved Dammenvegen. 

Har du noen spørsmål?  
Ring oss gjerne på: 62 43 30 00 

Vi tilbyr tjenester som: 

    Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 
    Praktisk bistand 
    Plass i institusjon 
    Omsorgslønn 
    Avlastning 
    Fritid med bistand (støttekontakt) 
    Trygghetsalarm 
    Matombringing 
    Ergoterapi 
    Fysioterapi 
    Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
    Individuell plan 
    Dagaktivitet 
    Psykisk helsetjeneste 
    Familieteam 

Her finner du nærmere opplysninger om kommunens helse- og omsorgstjenester.  
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3. Søker
Fyll ut informasjon om deg selv:

Hvem er fastlegen til din?

4. Pårørende
Informasjon om din(e) nærmeste pårørende:

 
For- 

 
etternavn: 

 
Adresse 

 
Postnr./sted 

 
Fødselsnummer 

 
Telefon 

 
Sivilstand 

 
For- 

 
etternavn: 

 
For- 

 
etternavn 

 
Adresse 

 
Postnr./sted 

 
Telefonnummer 

   
  

Hvilken relasjon har du til denne personen? 

 
For- 

 
etternavn 

 
Adresse 

 
Postnr./sted 

 
Telefonnummer 

   
  

Hvilken relasjon har du til denne personen? 
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5. Søknadsbehovet

6. Samtykke

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hva er grunnen til at du søker om helsetjeneste? 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hva ønsker du å oppnå? 

Når du søker samtykker du at: 

personopplysninger behandles elektronisk 
statistikkopplysninger sendes til staten anonymt 
det innhentes opplysninger fra fastlege, kommune, sykehus, skatteetat og annet samarbeidende 
helsepersonell 
det kan gis informasjon til personen du har oppgitt som nærmeste pårørende 

  

Ja, jeg samtykker på punktene over 
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