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Søknad om omsorgstjenesterog psykisk helsearbeid
Opplysninger om søkeren:
* På dette søknadsskjemaet kan du på en enkel måte gi kommunene de opplysningene som er nødvendig for behandlingen av din søknad. Kommunen kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. 
* Alle opplysninger som blir gitt i søknadsskjemaet behandles fortrolig. Du har rett til å se alle sakspapirer og -dokumenter. 
* Du vil motta svar på søknaden senest innen 4 uker. 
* Ved spørsmål og eller behov for hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte tildelingskontoret i kommunen. Søknadsskjemaet sendes dit etter at det er ferdig utfylt. 
* Alle telefonhenvendelser går gjennom kommunens servicetorg: 611 41 500.Du finner også informasjon på internettadressen  www.ostre-toten.kommune.no.
Opplysninger til søkeren:
Opplysninger om sivilstand:
Opplysninger om boforhold:
Søknaden sendes til:Østre Toten kommuneTildelingskontoretPostboks 242851 Lena
Offentlighetsloven § 13, jfr. forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 1
Opplysninger om nærmeste pårørende/annen kontaktperson i prioritet:
Pårørende 2:
 
Pårørende 1:
 
Mal for Adobe LiveCycle Designer
9.0.0.2.20101008.1.734229
Søknad om ansettelse
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Opplysninger om fastlege:
Opplysninger om din helsetilstand og bakgrunn for søknaden:
Søknaden må være fullstendig utfylt og undertegnet.
Vi ønsker at det legges ved opplysninger fra behandlende lege dersom det er mulig.
 
Jeg gir med dette fullmakt til at det innhentes opplysninger fra annet helsepersonell, helseforetak, NAV og ligningskontor hvis det er nødvendig for behandling av min søknad.
 
Ifølge pasientjournalforskriften skal det opprettes journal for hver pasient. I Østre Toten kommune har vi elektronisk pasientjournal (EPJ). Jeg er oppmerksom på at journalopplysninger vil bli behandlet tverrfaglig, og vil i den forbindelse tillate elektronisk meldingsutveksling. 
 
         Sted: ________________________________                  Dato: _________
 
         ____________________________                  __________________________
         Søkers underskrift                           Underskrift av den som har
                                                      bistått med utfylling av søknad
Hvilke sykdommer, plager eller funksjonssvikt ligger til grunn for at du søker hjelp?
 
Mottar du hjelp av pårørende, naboer eller venner?
Hva kan helse og omsorgstjenesten hjelpe deg med?
 
Sist oppdatert: Februar 2012
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