Unntatt offentligheten
Off.loven § 13.1 ledd/forvaltn.loven §13

GJERDRUM KOMMUNE
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester, koordinering og individuell plan
Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med Gjerdrum Mottak og Utredning
på telefon 66 10 61 17. Vår åpningstid er mandag til fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Søknaden kan ikke
sendes elektronisk da vårt elektroniske system ikke er tilrettelagt for personopplysninger.
Her registreres personopplysninger på den som trenger hjelp:
Navn:
Fødselsnummer (11siffer):

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon privat:

Mail:

Sivilstatus:

Fastlege og legekontor:

Bor du alene? (sett kryss)

Ja

Nei

Har du omsorg for barn? Navn:

Fødselsdato:

Nærmeste pårørende (navn):

Slektsforhold/annen tilknytning:

E-mail:

Adresse:

Telefon:

Verge (navn):

Adresse:

Besøksadresse:
Nystuen 1
2022 Gjerdrum

Telefon:

Postadresse:
Postboks 10
2024 Gjerdrum

Telefon:
661061 17

E-post:
mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no
www.gjerdrum.kommune.no
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Her beskriver du dine hjelpebehov, hva du har av hjelp og hvilke tjenester du mener du trenger
(bruk eventuelt eget ark). Dersom du søker individuell plan og koordinering av tjenester ber vi
deg også fylle ut siste side:

Gjerdrum kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:
 helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie
 psykisk helsearbeid (henvisning fra lege)
 personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
 plass i institusjon, herunder sykehjem
 brukerstyrt personlig assistanse
 omsorgslønn
 avlastning
 fysioterapi, habilitering/rehabilitering
 individuell plan (se siste side)
 ledsagerbevis
 parkeringskort – se eget søknadsskjema på www.gjerdrum.kommune.no
 omsorgsleilighet – se eget søknadsskjema på www.gjerdrum.kommune.no

Besøksadresse:
Nystuen 1
2022 Gjerdrum

Postadresse:
Postboks 10
2024 Gjerdrum

Telefon:
661061 17

E-post:
mottakogutredning@gjerdrum.kommune.no
www.gjerdrum.kommune.no

2

Gjerdrum kommune har videre bestemt at følgende tjenester skal tilbys:
 dag-/aktivitetstilbud ( legeattest må foreligge)
 trygghetsalarm

SAMTYKKE og informasjon om personvern i Gjerdrum kommune:



I tillegg til det du selv skriver i søknaden, kan kommunen ha behov for å innhente
utfyllende opplysninger fra deg, pårørende, din fastlege, annet helsepersonell, andre enheter i
kommunen og/eller sykehus.
Kommunen innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kreves
egenbetaling for. Er du gift/samboer, kan det også være nødvendig å hente inn opplysninger om din
ektefelle/samboer.
Jeg samtykker til at kommunen innhenter de opplysninger som er nødvendige for behandling av
søknaden (sett kryss i rute)
Samtykket kan når som helst trekkes helt eller delvis tilbake, men har ikke tilbakevirkende kraft.








Kommunen behandler og lagrer personopplysninger elektronisk i et databasert system, i tråd med
bestemmelsene i personopplysningsloven, pasientjournalloven og helseregisterloven. Disse
opplysningene skal inneholde relevant og nødvendig informasjon om deg og helsehjelpen. Det er kun de
som skal hjelpe deg (helsepersonell/tjenesteytere og saksbehandlere), som får tilgang til dine
opplysninger. De får bare vite det de trenger for å utføre sitt arbeid og de har taushetsplikt.
Noen av opplysningene om deg registreres under et fiktivt/falsk navn, i et landsomfattende register for
individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS). Opplysningene brukes bl.a. til utarbeiding av
statistikk og forskning.
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Du kan kreve at opplysninger blir
rettet dersom de inneholder feil. Allerede lagrede opplysninger kan ikke endres, men opplysninger rettes
fra dato om krav. Ønsker du at opplysninger om deg skal slettes, må kommunen foreta en selvstendig
vurdering først. Henvend deg til Gjerdrum Mottak og Utredning dersom du ønsker innsyn i, retting eller
sletting av opplysninger. Blir ikke opplysningene rettet eller slettet, må kommunen begrunne avslaget og
opplyse om klageadgang til Datatilsynet.
Dersom du mener at kommunen behandler personopplysningene dine ulovlig, bør du ta kontakt med
kommunens personvernombud for informasjon og bistand: Servicesenteret telefon 66 10 60 00, e-post:
postmottak@gjerdrum.kommune.no.
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Når søknaden er mottatt vil Gjerdrum Mottak og Utredning vurdere dine hjelpebehov og avgjøre om du har
rett til å få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester og omfanget av disse. Du vil deretter motta et
enkeltvedtak som beskriver hjelpetilbudet og informerer om klageadgang.
Hvis søknad ikke kan behandles innen 14 dager, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden
vil bli behandlet.

Jeg søker om helse- og omsorgstjenester fra Gjerdrum kommune.

Dato:

Underskrift:_______________________________________

Søknaden sendes:

Gjerdrum kommune
Mottak og Utredning
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Pb 10
2024 GJERDRUM
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INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR
1. Jeg søker om individuell plan : □
2. Jeg ønsker ikke individuell plan, men søker om koordinator: □

1. Du /ditt barn kan ha rett til å få utarbeidet individuell plan hvis du/barnet er avhengig av langvarige
og koordinerte helse – og omsorgstjenester. Utarbeidelse av individuell plan er frivillig og forutsetter
at du/dere deltar aktivt med å beskrive situasjon og behov, samt mål og ønsker for fremtiden. Barnet
kan involveres i dette arbeidet ut i fra sine forutsetninger og modenhet. Individuell plan gir ikke
utvidet rett til tjenester, men er en overordnet plan som skal avklare ansvarsforhold og sikre
samordning av de tjenestene som du/barnet mottar. Det vil bli oppnevnt en koordinator fra
kommunen som skal hjelpe deg med utarbeidelse og oppfølging av individuell plan.
2. Hvis du ikke ønsker individuell plan, kan du få oppnevnt en koordinator som skal sikre samordning
av tjenestetilbudet. Dette forutsetter at du/barnet har behov for langvarige og koordinerte tjenester.
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