Vestre Toten kommune
Kontor for tildeling og koordinering

Søknad om pleie-, omsorg og rehabiliteringstjenester.
Navn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnr./sted:

Bostedskommune:

Sivilstatus:
Bor du alene: JA/NEI

Omsorg for barn under 18 år: JA/NEI
Dersom JA, har du behov for bistand vedrørende barnet?: JA/NEI
Tlf.hjem/mobil:
Arbeid/tlf.:

Fastleges navn og legekontor

Fastleges telefonnummer:

Det anbefales at nye helseopplysninger vedlegges søknaden.
Nærmeste pårørende:
Navn:

Tlf.:

Slektsforhold:

Mobil:

Adresse:

Postnr./sted:

Andre pårørende du ønsker å oppgi:
Navn:

Tlf./mobil:

Adresse

Postnr./sted:

Verge:
Navn:

Tlf./mobil:

Adresse:

Postnr./sted:
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Søknaden må være fullstendig utfylt og undertegnet.

Opplysninger om egen helse:
Sykdommer/funksjonsnedsettelse/helsetilstand (fysisk og psykisk)

Beskriv konkret hvorfor du søker aktuelle tjenester/bolig:

Beskriv konkret hva du ikke mestrer og trenger bistand til:
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Søknaden må være fullstendig utfylt og undertegnet.

Samtykke:
Jeg samtykker med denne underskrift i at samarbeidende personell kan innhente og
utveksle relevant informasjon. Dette for å kunne behandle søknaden min og for å
kunne gi meg et forsvarlig tjenestetilbud. Jeg gir med dette også tillatelse til elektronisk
meldingsutveksling. Samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake når som helst.

Sted:
Dato:
---------------------------------------------------------------------------------Søkers underskrift:
-----------------------------------------------------------------------------Underskrift av den som eventuelt har bistått
med utfylling av søknad:
---------------------------------------------------------------------Trenger du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Kontor for tildeling og
koordinering, på tlf. 61 15 33 90
Søknaden sendes: Vestre Toten kommune, Kontor for tildeling og koordinering,
Postboks 84, 2831 RAUFOSS
Søknaden vil bli behandlet konfidensielt.

Du vil bli kontaktet av saksbehandler, som i de fleste tilfeller foretar et
vurderingsbesøk, eller innkaller til samtale, for å kartlegge ditt bistandsbehov.
Søknaden skal være ferdig behandlet senest fire uker fra søknaden er mottatt. I de
tilfeller der det antas at saksbehandlingstiden vil strekke seg utover fire uker, sendes
det ut foreløpig svar med opplysning om når du kan forvente at søknaden
ferdigbehandles.
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