Plass for mottatt stempel

SKIEN KOMMUNE
_________________________________________________________________________

Tjenestekontoret
SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER
Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70:

Det søkes om: merk av :
Trygghetsalarm
Omsorgsstønad
Bistand i hjemmet (hjemmetjenester)
Avlastning for pårørende
Fritidskontakt







Rehabilitering
Institusjon, dagplass (Dagavdeling)
Institusjon, korttidsopphold
Institusjon, langtidsopphold (Sykehjem).
Bofellesskap for demente







Personopplysninger, den bistandstrengende:
Søkers Navn:

Fødsels- og personnummer:

Oppholdsadresse / postadresse:

Sivilstand:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Personopplysninger, pårørende eller omsorgsyter:
Nærmeste pårørende eller omsorgsyter, Navn:

Forhold til søker:

Postadresse:
Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Opplysninger, øvrig:
Navn på den som har fylt ut søknaden om annen enn søker eller nærmest pårørende:
Forhold til søker:
Telefon:
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Opplysninger til søknaden:
Beskriv hva du mestrer selv og hva du trenger hjelp til

Beskriv din livssituasjon og/eller hvilke særlige forhold som ligger til grunn for søknaden:
Hvis du søker om rehabilitering, hvilke mål har du satt deg opp med rehabilitering?

Opplysninger om din helse som grunnlag for søknaden:
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Mottar du kommunale tjenester og/eller bistand fra andre, også privat hjelp? Hvis ja, hvor mye og
til hva?

For deg som søker om Omsorgsstønad eller Avlastning for pårørende: Gi en beskrivelse av
omsorgsarbeidet samt hvilke konsekvenser omsorgsarbeidet medfører for deg som omsorgsyter.
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Eventuelle tilleggsopplysninger:

Hvem er din fastlege?_______________________________________________________
Har du: merk av :
Ja Nei
Ja Nei

Mottatt informasjon om tannhelsetjeneste?
Mottatt informasjon og mottatt brosjyren ”Ditt hjem – vår arbeidsplass”?
Gir du samtykke til: merk av :
Å innhente opplysninger fra helsepersonell, offentlige etater og pårørende?
Å innhente nødvendige inntektsopplysninger?
Å gi ut nødvendige opplysninger til samarbeidende helsepersonell?
Å gi ut opplysninger til nærmeste pårørende?

Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei

Søkers underskrift:
_____________________________________________________
Søker:

_______________
Dato:

Omsorgsyters underskrift ved søknad om Omsorgslønn eller Avlastning for pårørende:

_____________________________________________________
Søker:

_______________
Dato:

UNDERTEGNET SØKNAD MED ERKLÆRINGER SENDES TIL:
TJENESTEKONTORET
POSTBOKS 27 SENTRUM
3701 SKIEN
GRET 23.11.2010
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Kongensgate 31
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Veileder til søknadsskjema for Helse- og velferdstjenester.
Dette er en veileder for deg som fyller ut søknaden for første gang eller som er usikker på hvordan
søknadsskjemaet skal fylles ut. Helse- og velferdsavdelingen i Skien kommune ønsker at du som fyller ut
skjemaet, gjør det på en så utfyllende og tydelig måte som mulig. Ønsker du mer informasjon om hvordan
skjemaet fylles ut enn det du kan finne i denne veilederen, kan du kontakte Tjenestekontoret; tlf 35581870.
- Det søkes om:
De tjenestene som du har adgang til å merke av, er de tjenestene som Helse- og velfredsavdelingen i
Skien kommune kan tilby eller er lovpålagt å tilby. Dersom du ikke finner det alternativet du ønsker å søke
om, merk av det alternativet du tror er nærmest det du trenger hjelp til. Det kan også være at Helse- og
velferdsavdelingen ikke er den rette instansen for å få den hjelpen du søker om. For eksempel:
Du som ønsker “Omsorgsbolig” søker om dette på søknadsskjema for kommunal utleiebolig som
kan fåes på Skien servicesenter i Kaffehuset.
Eller du som ønsker å kjøpe middag, kan kontakte Scheen matservice direkte, tlf: 35 58 92 19.
- Personopplysninger:
Her er det viktig at alt er utfylt, ellers vet vi ikke hvem du er eller hvor vi kan nå deg. Nærmeste pårørende
er den som du som søker mener er nærmeste pårørende. Hvis noen annen har fylt ut søknaden sammen
med deg, eller for deg, er det viktig at den personen også gir seg til kjenne.
- Opplysninger til søknaden:
Beskriv hva du mestrer selv og hva du trenger hjelp til: Her kan du skrive hva du klarer å utføre selv av
daglige gjøremål. Du kan også skrive hva du selv har behov for å få hjelp til. Du kan skrive i stikkordsform,
eller i hele setninger. Dette gir Tjenestekontoret et utgangspunkt.
Beskriv din livssituasjon og/eller hvilke særlige forhold som ligger til grunn for søknaden: Her kan du
formulere hvorfor du søker om hjelp. Er det noen særlige omstendigheter som ligger til grunn? Dersom du
søker om rehabilitering, er det her du beskriver dine egne mål, eller hva du ønsker å oppnå med
rehabilitering.
Opplysninger om søkers helse som grunnlag for søknaden: Her kan du skrive om du har en diagnose,
helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som er relevante for den hjelpen du søker om. Disse opplysningene
bør sees i forhold til problemområdene.
Mottar du kommunale tjenester og/eller bistand fra andre, også privat hjelp?: Hvis ja, hvor mye og til hva.
Dersom du allerede har bistand fra kommunen, skriver du det her. Da er det lettere for Tjenestekontoret å
innhente opplysninger. Har du privat hjelp eller bistand fra andre, kan du skrive det også.
For deg som søker om Omsorgsstønad eller Avlastning for pårørende: Her gir du en kort beskrivelse av det
omsorgsarbeidet du gjør til daglig. Også hvilke konsekvenser omsorgsarbeidet medfører for deg som
omsorgsyter.
Har du? Gir du samtykke til?: Det er helt nødvendig at du svarer på disse spørsmålene da de danner et
grunnlag for hvordan søknaden skal behandles. Opplysninger vil bli innhentet fra internt og eksternt
helsepersonell, eller andre offentlige etater hvis det er nødvendig. Det kan for eksempel være NAV,
folkeregister, fastlege og sykehus. Relevante og nødvendige opplysninger vil bli gitt ut for at bistand skal
kunne ytes eller hvis saken må drøftes med annet samarbeidende helsepersonell. Inntektsopplysninger
innhentes når det er vederlag på de tjenester som det søkes om. Dette fordi størrelsen på vederlaget kan
være inntektsregulert.
VIKTIG:
Husk at det er den som skal motta hjelp, som i utgangspunktet skal skrive under søknaden. Dersom
det foreligger særlige forhold som gjør at søker ikke selv kan skrive under, kan nærmeste
pårørende, hjelpeverge eller annen fullmektig med fullmektigerklæring, undertegne søknaden.
Det bes det om at legeerklæring med helseopplysninger eller tilsvarende av nyere dato vedlegges
søknaden, især hvis du ikke tidligere har mottatt bistand fra kommunen.
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Her kan du lese en kortfattet beskrivelse av kriteriene for å motta bistand. Beskrivelsen er ikke
uttømmende, men det kan gi deg en formening om hva du kan søke på og om du har rett til å motta
bistand. I mange situasjoner utøves det også skjønn.
Trygghetsalarm:
Dette er en ikke lovpålagt tjeneste, men målet er at du som har behov for trygghet, skal kunne tilkalle hjelp hele
døgnet. Det er også mulig med røykvarsler koblet via trygghetsalarmen. Det tilkommer en engangs monteringsavgift,
samt en månedlig abonnementsavgift.
Omsorgsstønad:
Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse til den som yter særlig tyngende omsorgsarbeid av varig karakter.
Med det menes at det over tid ytes omsorg utover det som normalt kan forventes. Det må vedlegges legeerklæring
vedrørende den omsorgstrengende.
Bistand i hjemmet (hjemmetjenester):
Herunder ligger både hjemmesykepleie i form av helsehjelp/personlig bistand og hjemmehjelp i form av praktisk
bistand, for eksempel rengjøring. Det er ditt funksjonsnivå og din helsetilstand som avgjør om du har krav på
hjemmetjenester. Hjemmesykepleie er gratis. Det er et inntektsbasert vederlag på hjemmehjelp. Etter spesielle
kriterier kan det også ytes bistand på en rekke andre måter enn det som regnes som tradisjonell hjemmetjeneste. Det
kan være veiledning, opplæring og (re)habilitering til å mestre hverdagen i egen bolig. BPA er en ordning med praktisk
bistand organisert på en annen måte enn tradisjonelle tjenester. Behovene må være omfattende. Det er også
inntektsbasert vederlag på BPA.
Avlastning for pårørende:
Den som yter særlig tyngende omsorgsarbeid av varig karakter, har krav på avlastningstiltak blant annet for å
forhindre utmatting og opprettholde gode familierelasjoner. Den omsorgstrengende må være helt avhengig av praktisk
og personlig bistand for å kunne bo hjemme. Avlastningsopphold på institusjon kan være et av tiltakene. Tjenesten er
gratis. Ved søknad om Avlastning, må det vedlegges legeerklæring¨
Fritidskontakt:
Hensikten med fritidskontakt er å gi en mulighet til å kunne delta aktivt i samfunnet, især på de ulike kulturtilbud. Det
presiseres at ordningen ikke skal virke som en ledsagerordning til sykehus, legebesøk og lignende. Enhver
fritidskontakt må levere politiattest uten heftelser og må som regel være over 18 år.
Rehabilitering:
Hovedprinsippet for tildeling av døgnbasert rehabiliteringsopphold på institusjon, er at du er motivert og kan delta
aktivt. Det skal også foreligge et potensial til bedring, samt en reell helsegevinst. Det er et døgnbasert vederlag på
rehabiliteringsopphold. Rehabilitering kan også ytes i forskjellige aktivitetsgrupper på dagtid. Tilbudet er gratis, men
transport til og fra må dekkes med egenandel. Rehabilitering kan også ytes i hjemmet som en engangsinnsats eller
løpende. Ved søknad om døgnbasert rehabiliteringsopphold, må det vedlegges legeerklæring.
Institusjon Dagplass (dagavdeling):
Dette er en vederlagstjeneste. Etter spesielle kriterier, der du i hovedsak har behov for sosialt samvær og ikke kan
benytte deg av tradisjonelle kultur- og aktivitetstilbud, kan du tildeles dagavdeling.
Institusjon korttidsopphold:
Den som på grunn av en radikal forandring i helsetilstanden har behov for døgnbasert omsorg i en periode, kan
tildeles korttidsopphold. Det er et døgnbasert vederlag på korttidsopphold.
Ved søknad om Institusjon korttidsopphold, må det vedlegges legeerklæring.
Institusjon langtidsopphold (sykehjem):
Den som er helt avhengig av praktisk og personlig bistand og som har behov for nødvendig helsehjelp, kan tildeles
sykehjemsplass. Hovedregelen er at der ordinære hjemmetjenester ikke lengre strekker til, kan sykehjem være et
alternativ for gi forsvarlig omsorg. Det er et vederlag på 75% av grunntrygden samt 85% av overskytende inntekt.
Ved søknad om Institusjon langtidsopphold, må det vedlegges legeerklæring.
Bofellesskap for demente:
Dette er en ikke lovpålagt tjeneste. Utgangspunktet er at du har en begrunnet demensdiagnose og at du har behov for
praktisk og personlig bistand som er tilnærmet døgnbasert. En har samme utgifter på bofellesskap som om en bodde
hjemme. Ved søknad om Bofellesskap for demente, må det vedlegges legeerklæring.
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