Søknad om helsetjenester
Unntatt offentlighet etter Offl. §13, første ledd, jf. Fvl. §13

Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødsels- og personnummer

Telefonnummer

Statsborgerskap

Adresse

Bostedskommune

Postnummer

Poststed

Kommunen har ansvar for å yte tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-2, første ledd nr. 6, a-d:
a. Helsetjenester i hjemmet
b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
c. Plass i institusjon, herunder sykehjem og
d. Avlastningstiltak
§ 3-6, omsorgslønn
§ 3-8, brukerstyrt personlig assistanse
I tillegg har kommunen tilbud om boliger, matombringing, trygghetsalarm og dagtilbud.

Hva søker du om?

Beskriv din situasjon/hjelpebehov, hva er viktig for deg?

Mottar du helse- og omsorgstjenester i dag?
Ja

Nei

Hvis ja – hvem mottar du helse- og omsorgstjenester fra?

Utfyllende opplysninger
Sivilstand:
Ugift
Gift, samboer,
reg. partner
Enke, enkemann
Skilt, separert
Har du hjelpestønad?

Husstand:

Bolig:

Bor alene
Bor sammen med andre

Ordinær bolig
Trygdebolig
Omsorgsbolig

Har du grunnstønad?

Har du barn under 18 år?

Nærmeste pårørende (den du velger at vi skal forholde oss til, ved behov)
Navn:
Adresse:
Telefon:
Tilknytning til søker:
Fastlege
Navn:
Legekontor:
Telefon:
Eventuell verge (dersom dette er oppnevnt)
Navn:
Adresse:
Telefon:
Signatur
Sted og dato:

Søkers signatur:

Kontrasignatur av den som er behjelpelig med å informere og fylle ut skjema med søker:

Fullmakt til å innhente opplysninger:
Jeg gir med dette saksbehandler fullmakt til å innhente relevante opplysninger som ansees nødvendig for
behandling av søknaden min.
Jeg gir med dette fullmakt til at Evje og Hornnes kommune kan innhente økonomiske opplysninger fra andre
offentlige organer, når det søkes om tjenester der det er nødvendig.
Dersom det innvilges tjenester, gir jeg fullmakt til at tjenesteutøver i kommunen (det vil si personalet som skal
gi deg helsehjelp), innhenter og utveksler nødvendig informasjon med fastlege, sykehus og andre relevante
samarbeidspartnere for å kunne gi forsvarlige helse-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester.

Personvernerklæring
Denne erklæringen beskriver hvordan Evje og Hornnes kommune (heretter "vi", "oss") behandler
personopplysninger som du oppgir i våre skjema. Denne teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt
personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.
Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle din henvendelse,
gi deg de tjenester du ber om, og arkivere detaljer om saksbehandlingen slik norsk lov krever.
Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger om deg og din familie kan også
bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som en del av
skjemautfyllingen. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å kunne benytte skjemaet med
mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.
Behandlingsgrunnlag
Vår behandling av personopplysninger utføres for å utøve offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom
lov, eller for å kunne utføre oppgaver i allmenhetens interesse, blant annet for arkivering etter
arkivloven.
Lagring av opplysninger
Opplysningene du oppgir i skjema blir i lagret hos Evje og Hornnes kommune. Etter mottak, blir de
overført til våre arkiv. I våre arkiv blir opplysningene oppbevart så lenge som det er behov for disse for å
kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg.
Sikkerhet
Alle opplysninger du oppgir gjøres kun tilgjengelig for personell som har behov for å se disse, nærmere
bestemt: arkivpersonell hos oss, saksbehandlere hos oss og teknisk personell hos oss.
Vi gjør risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke
endres og at de er tilgjengelig for våre saksbehandlere. Vi har også plikt til å gi deg beskjed dersom vi
skulle oppleve brudd på sikkerheten.
Dine rettigheter
Du har som hovedregel rett til:
• å få informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger
• å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg
• at opplysninger vi har registrert om deg skal bli slettet
• at vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert om deg
• at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger vi har registrert om deg
• å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i
strid med denne erklæringen
• å motsette deg avgjørelser basert på automatiserte vurderinger av personlige forhold.
• Henvendelser om dine rettigheter blir vurdert opp mot gjeldende norsk lovverk. Krav fra deg
kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.
Kontakt oss
Kontakt oss hvis du har spørsmål om personvernerklæringen:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
Sentralbord: 379 32 300
E-post: post@e-h.kommune.no

