BINDAL KOMMUNE

KONFIDENSIELT
Taushetsplikt offl. §
13 jf. fvl. §13.1

Helse- og omsorgssektoren
Sørfjordveien 14 B
7980 Terråk

Org.nr: 964 983 380

E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Telefon: 75032500

www.bindal.kommune.no

SØKNADSSKJEMA OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER
1. Personopplysninger
S Ø K E R:
Navn:

Personnr (11 siffer):

Adresse:

Telefon/Mobil:

Postnr:

Poststed:

Flere i husstanden

Ja

Nei

Omsorg for barn under 18 år

Ja

Nei

Sist vurdert av lege (mnd/år)

Hvem:

Sist vurdert av tannlege (mnd/år)

F A S T L E G E:
Navn:
Adresse:

Telefon:
Postnr:

Poststed:

F O R E L D R E / F O R E S A T T E / NÆ R M E S T E P Å R Ø R E N D E:
Tilknytning til søker
Telefon:
Navn:
Mobil:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
V E R G E:
Telefon:

Navn:
Adresse:

Postnr:

2. Beskrivelse av funskjonstap/behov for bistand

Poststed:

3. Andre opplysninger
Mottar du andre tjenester fra Bindal kommune ? : Ja

Nei

Hvis ja, hvilke tjenester:

4. Vurdering utfylt av andre som melder behov
Skrevet av (navn):

Profesjon:

Funksjonsvurdering

5. Utfylling skjema
Har du hjelp til utfylling av dette Ja
Nei
skjemaet?
Navn
Hvis ja, navn og tilknytning til
søker:

Tilknytning til søker

6. Samtykkerklæring
Helse- og omsorgssektoren i Bindal kommune har flere tjenesteområder som samarbeider for å skape et godt
tilbud til deg som bruker av tjenester.
Søknader om tjenester behandles elektronisk, og som oftest tverrfaglig.
Underskrevet samtykkeerklæring gir de forskjellige enheter anledning til å samarbeide uten hinder av lovbestemt
taushetsplikt, jfr. Forvaltningslovens § 13 til 13e, Pasientrettighetslovens §3-6 og Helsepersonellovens Kap 5 §21
til §29, og lov om barnevernstjenester §6-7.
Helse- og omsorgssektoren kan etter samtykke innhente opplysninger fra andre om forhold som angår den enkelte
bruker.
Samtykke gjelder denne saken og for de opplysninger som er nødvendig for å yte best mulig helsehjelp.
Samtykke:
 Jeg er innforstått med at berørte offentlige instanser uten hinder av sin taushetsplikt i fellesskap kan drøfte
forhold som er nødvendig for kartlegging og vurdering av tjenester, etter at det for hver henvendelse som
gjøres i sakens anledning er avklart konkret med meg.
 Jeg er kjent med at opplysningene blir kartlagt i IPLOS og registreres elektronisk
 I tillegg er jeg informert om at mine opplysninger vedr. legems- eller sykdomsforhold eller andre
personlige forhold som involverte parter får opplysninger om, er underlagt taushetsplikt.
 Jeg samtykker i at det ved behov kan opprettes ansvarsgruppe rundt meg, bestående av fagpersoner og
pårørende, som får tilgang til relevante taushetsbelagte opplysninger om meg.
 Ved endringer av tjenestetilbudet (for eksempel fra hjemmesykepleie til langtidsopphold), samtykker jeg i
at opplysninger (manuelle og elektroniske) overføres til den behandlende avdeling.

Helse og omsorgssektoren i Bindal kan uten hinder i taushetsplikten innhente/formidle
nødvendige opplysninger fra/til de samarbeidspartnere som er krysset ja nedenfor, og som er
relevant for denne saken.
NB: Det må krysses enten ja eller nei i alle rubrikker !
Helse- og omsorgssektoren
Ja
Nei
Helsestasjonen
Ja
Nei
Fastlegen/sykehuset

Ja

Nei

Psykiatritjenesten

Ja

Nei

PPT

Ja

Nei

BUP

Ja

Nei

Skatteetaten
Ja
Nei
NAV
Ja
Andre- må spesifiseres (eks skole, barnehage, tannlege, fysioterapi, barnevern )

Nei

Jeg reserverer meg imot at dere tar kontakt med følgende instanser:
_________________________________________________________________________________
Jeg bekrefter at samtykke er frivillig og jeg er kjent med at samtykket når som helst kan trekkes tilbake.

Sted/dato:

____________________________________________
Søkers underskrift/ evt. foresatte eller verge
Kopi av dette samtykket sendes Fastlege

Til deg som søker helse- og omsorgstjenester i Bindal kommune
LOVVERK
Bindal kommune har flere lover å forholde seg til i saksbehandlingen. De mest sentrale er:
Lov om Pasient- og brukerrettigheter
Lov om kommunale Helse og omsorgstjenester
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Forskrift om pasientjournal
Forskrifter om vederlag, egenbetaling
Forskrift om langtidsopphold
SAKSBEHANDLINGEN
Når søknaden/henvendelsen er mottatt vil søker bli kontaktet. Det startes samtidig et arbeid
med å innhente opplysninger fra fastlege og andre samarbeidspartnere som anses nødvendig
for å få saken så godt opplyst som mulig. Dette for å kartlegge søkers hjelpebehov,
funksjonsnivå, nåværende boligforhold, familie- og sosiale forhold m.m., som anses
nødvendig for å foreta en forsvarlig behandling av søknaden. Søknaden er et samtykke til at
slike opplysninger innhentes. Bindal kommune bruker elektronisk pasientjournal, der
opplysningene som framkommer i søknaden lagres. I tillegg registreres medisinsk(e)
diagnose(r), funksjonsnivå, evnt. medikamentbruk og bruk av tekniske hjelpemidler, samt
andre opplysninger som er nødvendig for å dekke søkeren sitt hjelpebehov.
Det vises til pasient- og brukerrettighetsloven § 5 om retting, sletting og innsyn i journal. Bare
de som trenger det i sitt arbeid har tilgang på disse opplysningene. Alle som jobber i helse,
pleie og omsorg har taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21 og Forvaltningslovens § 13.
Det kommunale helse- og omsorgstilbudet har som formål å gi befolkningen den hjelp de
trenger, samtidig som den enkeltes mulighet til å utnytte egne ressurser til egenhjelp skal
ivaretas. Med bakgrunn i dette vil kommunen fortløpende vurdere om søkers funksjonsnivå
har endret seg etter at tjenestetilbudet er innvilget. Dette for å kunne gi søker den korrekte
hjelp til enhver tid. Det skal gis svar (evt midlertidig) innen 4 uker.
Tildeling av tjenester skjer i henhold til aktuelt lovverk, jf pasient- og brukerrettighetsloven §
2-1a og Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.
Det kreves egenandel for enkelte tjenester i henhold til gjeldende lover og forskrifter, jf helseog omsorgstjenesteloven § 11-2, forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester, og vedtak om egenbetaling fattet i kommunestyret. Søknaden er et
samtykke til at opplysninger om søkers og evt. husstandsmedlemmers inntekts- og
formuesforhold kan innhentes, når dette er nødvendig for å beregne egenbetalingen.
Søkeren har rett til innsyn i saksdokumentene, jfr. Forvaltningsloven § 18-21. Alle vedtak som
fattes kan påklages. Klageinstans og fremgangsmåte for framsetting av klage fremgår av vedtaket.
INFORMASJON OM PERSONOPPLYSNINGER
Formålet er å identifisere søker, gi søker best mulig tilbud etter lover og forskrifter, samtidig
som søkerens rettigheter til beskyttelse av privatlivet ivaretas. Bindal kommunes innsamling
og bruk av personopplysninger om søker er hjemlet i flere lover, og vi følger Norm for
informasjonssikkerhet av 29. november 2012 . Normen er først og fremst basert på
personvern- og helselovgivningens krav til å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for
systemer inneholdende helse- og personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 13,
helseregisterloven § 16 og personopplysningsforskriften kapittel 2.

Til deg som søker helse- og omsorgstjenester i Bindal kommune

INFORMASJON FRA HELSEDIREKTORATET
OM IPLOS (Individbasert PLeie- og OmsorgStatistikk)
Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, blir registrert etter en egen standard og
sendt til et sentralt register kalt IPLOS. Her blir anonyme opplysninger om søkere og
mottakere av pleie og omsorgstjenester oppbevart. IPLOS registeret er etablert som et
individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt
register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr 204).
Registeret skal brukes til statistikk og forskning.
Ditt navn, adresse og fødselsnummer vil ikke finnes i IPLOS-registeret.
I dag vet vi for lite om den enkelte brukers behov for helse- og omsorgstjenester. IPLOS vil gi
bedre oversikt og mer kunnskap.
• Kommunen får bedre oversikt over innbyggernes behov. Da kan kommunen planlegge
bedre. Det vil på sikt gi deg bedre tjenester.
• Sentrale myndigheter trenger å vite: Hvilken hjelp får innbyggerne? På hvilke områder
trenger vi flere ressurser?
Med IPLOS blir det mulig både for kommunen og sentrale myndigheter å styre omsorgstjenestene bedre.
IPLOS- registrert innholder opplysninger om:
• Kjønn, alder, sivilstand og bosted
• Boligopplysninger
• Assistanse og bistand i dagliglivet
• Bistand fra dine nærmeste
• Kontakt med lege/tannhelsepersonell i løpet av det siste året
• Oversikt over mottak av andre tjenester fra kommunen
• Diagnoseopplysninger som det er nødvendig å kjenne til for å kunne gi riktige tjenester
• Vedtak på individuell plan
Det er først og fremst du selv som skal gi opplysningene om din situasjon. Du har rett til å
være med på å vurdere hva du trenger av bistand og assistanse og hvordan tjenestene skal gis.
Kommunen kan ikke be deg om opplysninger som ikke har betydning for situasjonen din.
Hvis det dreier seg om opplysninger som du selv ikke kan gi, kan det være nødvendig å be
noen av dine nærmeste om hjelp. Det kan være nødvendig å spørre andre ansatte i kommunen
(for eksempel fastlegen) eller et sykehus, om opplysninger.
Din underskrift på søknadsskjemaet gir samtykke til innhenting av slik informasjon fra andre.
Se punktet ”Samtykkeerklæring” på søknadsskjemaet.

Desember 2016.

