
Om saksbehandlingsprosessen

Når søknaden er motatt , ir du kontaktet for vurderingssamta e/hjemme,esøk og innhentng av

utfy  ende opp ysninger. 

Søknaden vi  , i ,ehand et innen 4 uker. Dersom ,ehand ingstden , ir  engret vi  du få skrif ig 

,eskjed om dete.

Når du underskriver søknaden samtykker du i at Lillehammer kommune

 ,ehand er personopp ysninger e ektronisk og formid er opp ysninger t  de ansate som 

de tar i saks,ehand ingen og tjenesteytngen

 innhenter nødvendige opp ysninger fra din fast eget andre enheter i kommunen e  er 

sykehus

 innhenter inntektsopp ysninger fra  igningsmyndighetene for de tjenester det kreves 

egen,eta ing for

Samtykket kan trekkes tlbake.

Kjernejournal

Kjernejourna  er en enke  og sikker samhand ings øsning for he se -og omsorgssektoren som gir 

rask t gang t  vesent ige he seopp ysninger om pasienten. 

For at tjenestene ska  kunne ,enyte din kjernejourna  kreves det samtykke fra deg.

Søker samtykker:

Ja                       Nei 

            

Søknaden må være fullstendig utylt og undertegnet.

Dato og sted

Søkers underskrif

Underskrif av den som har ,iståt med utfy  ing av søknaden

Navn

Søknaden sendes tll

Ti de ingsenheten for he se- og sosia tjenester

 Post,oks 986 

2626 Li  ehammer

Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Opp ysninger om tjenestet ,udet  nner du på kommunens netside 

www. i  ehammer.kommune.no. 

Du kan også ta kontakt med Ti de ingsenheten på te efonnummer 61 10 78 48. Te efonen er 

,etjent på hverdager fra k : 9.00-11.00 og k : 13.00-15.00.

Det er egne søknadskjemaer for kommuna e ,o iger for vanske igst tet og

individue   p an og /e  er koordinator. Du ,enyter dete skjemaet hvis du ska  søke om 

omsorgs,o ig.

Tjenestene ska  ta utgangspunkt i dine ressurser og ,idra t  at du oppretho dert gjenvinner og/ 

e  er utvik er mestring gjennom de take se.

For at tjenestene ska  ytes forsvar ig og efektvt forventes det at du samar,eider så  angt det er 

mu ig med t rete egging av hjemmett ,ruk av hje pemid er og ve ferdstekno ogi. 

Noen tjenester har egenande t andre er veder agsfrie. Du vi  , i nærmere informert om dete 

under ,ehand ing av søknaden. 

Unntatt offentlighet jfr.ol § 13, jfr fvl § 13 og khol § 12

OM SØKNADEN

Jeg søker om tjenester t  meg

se v

 

ja

Jeg søker om tjenester t  en 

person jeg er foresat e  er 

verge for

ja

Jeg er pårørende som søker om 

av astningt omsorgsstønad e  er 

informasjon og vei edning.

ja 

For omsorgsstønad: Har du søkt om 

hje pestønad i NAV?

 ja 

nei 

Har du fåt hje p t  å fy  e ut søknaden? 

Hvis jat av hvem og vedkommende sin re asjon t  deg?

Mottatt i kommunen:

http://www.lillehammer.kommune.no/


OPPLYSNINGER OM SØKER
Navn Fødse snummer (11siferr

Adresse Te efon privat/Mo,i 

Postnummer Poststed Sivi status

Hovedpårørende
Navn 

Adresse Te efon privat/mo,i 

Postnummer Poststed Re asjon t  søker

Verge/fullmektg/lege/tannlege
       
       Søkeren har verge  

       Søkeren har fu  mektg                                                                    Fremtdsfu  mektg 

Hvis jat  egg ved mandatet.                                                                    

Navn

Adresse Te efon privat/mo,i 

Postnummer Poststed Te efon ar,eid

Navn på fast ege Te efon Siste tme hos fast ege

Navn på tann ege Te efon Siste tme hos tann ege

BEHOV OG FUNKSJONSEVNE (fysisk, psykisk og sosialt)
Hva k arer du se v? Hva er viktg for deg? 

Hva k arer du ikke se v? Motar du ,istand /hje p fra andre i dag. Hvis ja fra hvem og t  hva?

I dette feltet kan du opplyse om det du mener er nødvendige opplysninger for 
behandling av søknaden din. 

Innhentng og registrering av opplysninger
Kommunen trenger opp ysninger for å kunne gi deg ,est mu ig ,istand og ,ehand ing.
Noen av opp ysningene som kommunen ,er omt , ir registrert eter en egen standard og sendt t  et 
sentra t registert IPLOS og KPRt Kommuna t pasient og ,rukerregister. Registret er utvik et av 
He sedirektoratet. 
Innhentede opp ysninger ,enytes t  statstkk. Statstkkene ,enytes av kommunen og stat ige 
myndigheter t  styring og p an egging av tjenestet ,udet. A  e statstkker er anonymisert.

Dokumentasjon og innsynsrett
Ifø ge pasientjourna forskrifen ska  det oppretes journa  for hver pasient. Li  ehammer kommune har 
e ektronisk pasientjourna  (EPJr.
Du har t  enhver td ret t  å få vite hvi ke opp ysninger som  igger  agret om deg i kommunen. 
Opp ysningene får du hos  eder for tjenesten du motar ,istand fra. Dersom du mener at opp ysningene 
er ufu  stendige e  er fei t kan du ,e om å få de retet e  er s etet


