Tønsberg Kommune
SØKNAD OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, OMSORGSBOLIG OG
TILRETTELAGT BOLIG

Unntatt offentlighet: offl. §13/fvl. §13

1. OPPLYSNINGER OM SØKER
Etternavn:

Adresse:

Fornavn:
Telefon:

Sivilstand:

Post nr.:
Poststed:
Person nr.: (11 siffer)
Kjønn:

Bor alene:

Barn under 18 år:

Språk:
Behov for tolk:

2. NÆRMESTE PÅRØRENDE
Etternavn:
Fornavn:
Telefon:

Relasjon:

Etternavn:

ja

nei

Adresse:
Post nr.:

Poststed:

Adresse:

Fornavn:
Telefon: privat/arbeid

Relasjon:

Post nr.:

3. ANDRE KONTAKTPERSONER
Fastlege/ øvrig hjelpeapparat

Telefon:

Verge

Telefon:

Fullmektig

(dokumentasjon må vedlegges)

Poststed:

Navn:
Adresse:

4. BESKRIV DITT HJELPEBEHOV OG ÅRSAKEN TIL HJELPEBEHOVET (legg ved ev. vedlegg for
ytterligere informasjon)
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5. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER
Mottar du hjelpestønad:

ja

nei

Mottar du kommunale helse- og omsorgstjenester?

ja

nei

Medisinske opplysninger må dokumenteres ved legeattest/ utredningsrapport/ epikrise.
6. UNDERSKRIFT/SAMTYKKE
Undertegnede gir Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester eller Barn og Unge (BOU) samtykke
til å innhente og utveksle nødvendige opplysninger fra andre offentlige instanser, samt samtykke til å
innhente inntektsopplysninger for å kunne beregne egenandel for praktisk bistand, trygghetsalarm eller
vederlag for institusjon/sykehjem/dagsenter.
Underskrift fra søker/foresatte:
Dato:

Signatur:

Hvem har fylt ut søknaden dersom den er fylt ut av andre enn søkeren:
Dato:

Navn:

Relasjon:

Telefon:

Ønsker søker at andre skal ha kopi av vedtaket?
(Noter navn og adresse)
Antall vedlegg til søknaden:

Søker blir registrert i kommunens elektroniske fagsystem. Søker kan kreve innsyn.
Søknadsskjema sendes til:
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Ved spørsmål:

Besøksadresser:
Søker under 20 år: Halvdan Wilhelmsens alle 2
Søker over 20 år: Grenadervn. 11, 3 etg. Eik

Under 20 år: ta kontakt med Virksomhet Barn og Unge (BOU) på tlf: 408 05 820 (kl. 10:00 – 14:00)
Over 20 år: ta kontakt med Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på tlf: 33 34 87 30 (kl. 10:00 – 14:00)
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Forvaltningsloven §11 gir kommunen informasjons- og veiledningsplikt.
Veileder til utfylling av søknadsskjema.

Opplysninger vil bli behandlet etter regler om taushetsplikt.

Punkt 1, 2 og 3:
Det er viktig at alle rubrikker blir fylt ut og at opplysningene er riktige.
Søker kan benytte seg av en person som opptrer på søkers vegne (fullmektig). Dersom denne ikke er
advokat, må skriftlig fullmakt vedlegges.

Punkt 4:
Her er det viktig å beskrive konkret hva søker trenger hjelp til, og hvorfor.
Saksbehandler vil i forbindelse med kartlegging av søker sin situasjon, gi veiledning og informasjon.
Videre vil det bli foretatt en faglig vurdering av behov i samarbeid med søker.
Ved førstegangs vurdering blir det som regel avtalt et hjemmebesøk.

Punkt 5:
Her er det viktig at alle rubrikkene blir fylt ut og at opplysningene er riktig.
Medisinske opplysninger må dokumenteres ved legeattest/utredningsrapport/epikrise.
Utfyllende informasjon om Helse- og omsorgstjenester, Omsorgsboliger Tilrettelagte boliger med
bemanning, Tilrettelagte boliger psykisk helse og Hjelpe- og støttetjenester for barn og unge finnes på
kommunens nettsider www.tonsberg.kommune.no.

Punkt 6:
Husk sted, dato og underskrift.
Det kan være nyttig at andre (for eksempel fastlege) får kopi av beslutningen/vedtaket som informasjon
for å oppnå samordnede tjenester.
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Tjenestetrapp - fra laveste til høyeste tjenestenivå i Tønsberg kommune
Sykehjem
Tilrettelagte boliger
Omsorgsboliger med
bemanning
Omsorgsboliger
Avlastning for pårørende
Brukerstyrt personlig assistanse
Hjemmesykepleie,
Hverdagsrehabilitering,
Omsorgsstønad,,
Personlig assistanse
Hjemmehjelp, Praktisk bistand og opplæring
Psykisk helse- og rustjeneste, Ambulerende tjenester i
hjemmet
Støttekontakt, Arbeid og aktivitetstilbud, Dagsenter
Lavterskeltilbud
Transporttjenester, Trygghetsalarm, Frisklivstilbud, Seniorsentre, Fritids- og
aktivitetstilbud for psykisk syke og funksjonshemmede

Tønsberg kommune har som mål å yte tjenester som tilrettelegger for å bo i eget hjem lengst mulig.
Tjenestene har som formål å bidra til at personer med ulike omsorgsbehov skal kunne leve og bo
selvstendig og ha et meningsfylt liv i felleskap med andre.
Tjenestetrappen beskriver oppbygging av tjenestene fra laveste til høyeste tjenestenivå.
Tilbudene har som regel en lav egenandel. Tilbudene ønsker å involverer deg som bruker og legger opp
til medvirkning.
Tønsberg kommune vil satse på lavterskeltilbud som er forebyggende og hindrer at problemer oppstår
eller vedvarer, og har en helsefremmende effekt for den enkelte.
For å motta tjenester på et høyere nivå må hjelpen være nødvendig og det må ligge innen kommunens
muligheter for å yte tjenesten. Kommunen vil vurdere ditt tjenestebehov i henhold til beste effektive
omsorgsnivå, faglig forsvarlighet og de til en hver tid gjeldene lover og forskrifter.

