
 

SØRREISA KOMMUNE 

 

 

Adresse  Sentralbord   Hjemmeside; 

Storveien 20,  77 87 50 00   www.sorreisa.kommune.no 

9310 SØRREISA 

 

Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Søknad om bistand etter Lov om Helse- og omsorgstjeneste.  

Unntatt offentlighet etter offl. § 13, første ledd, jf. fvl § 13 og khol § 12-7 

 

 Navn; 
 

Fødselsnummer; 

 Adresse; 
 

Telefon; 

Søker Postnummer/sted; 
 

Barn under 18 år? 
����  ja   ����  Nei 

 Sivil status; 
����  gift/registrert partner     ����  samboer   ����  enslig 
����  enke/enkemann 

Bor 
����  Alene 
����  Sammen med andre 

 Fastlege;  
 

 

 

 Navn; 
 

Fødselsnummer; 

Pårørende 
verge 

Adresse; 
 

Telefon; 

 Postnummer/sted; 
 

Rolle; 

 

 
Det søkes om; (sett x) 
 
Hjemmehjelp  Middagsombringing  Trygghetsalarm  
Avlastning hjemme  Avlastning på sykehjem  Omsorgslønn  
Dagsenter - demente  Brukerstyrt personlig assistent  Avlastning – barn.  
Omsorgsbolig (hybel)    Omsorgsbolig (leilighet)  Støttekontakt  
Hjemmesykepleie  Langtidsopphold sykehjem    
Tjenester fra rus og 
psykisk helseavdeling 

 Korttidsopphold sykehjem 
(rehabilitering/behandling) 

   

Ved behov for hjelpemidler, syn/hørsel eller individuell plan kan du ta kontakt med 
ergoterapeut på telefon 99204710 
 

Annet; (beskriv)………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



 

SØRREISA KOMMUNE 

 

 

Adresse  Sentralbord   Hjemmeside; 

Storveien 20,  77 87 50 00   www.sorreisa.kommune.no 

9310 SØRREISA 

 

Begrunnelse for søknaden/beskrivelse av behovet; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtykkeerklæring/informert samtykke. 

Jeg gir med dette fullmakt til å innhente de opplysninger som ansees relevante for 
behandling av søknaden. Samtykket gjelder for følgende instanser; Sykehus, NAV og 
likningskontor.  

 

Reservasjonsrett; 
Som søker har jeg reservasjonsrettigheter i forbindelse med innhenting av personlige 
opplysninger. Jeg reserverer meg mot at det innhentes opplysninger 
fra;……………………………………………………………………………………….. 
Jeg bekrefter at dette samtykke gis frivillig, og at jeg er informert om at jeg kan trekke 
det tilbake.   

 

 

Til informasjon; 
Tjenestemottakere som har fått ukentlig oppfølging fra hjemmesykepleien i mer enn 3 
måneder, har krav på gratis tannbehandling.  
 

 

Sted/dato;…………………….......                       ………………………………………………                     

                                                                                Søkers underskrift 

 

NB: Dersom du skriver under søknaden som verge eller fullmektig, må det legges ved dokumentasjon 

på din rolle. (gjelder ikke dersom det gjelder ditt barn under 18 år) Skriftlig fullmakt fra søker er 

tilstrekkelig dersom du ikke er oppnevnt som verge. 

 

 

Søknaden sendes; Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa.  


