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Søknadsskjema for helse-/sosial og 
omsorgstjenester 

 
Unntatt offentlighet jfr. off.loven § 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 og khol § 12-1

 
Etternavn Personnummer Utfylles av Farsund kommune 

 
 

       

Fornavn DUF-nummer
            

Adresse Telefonnummer
            

Postnummer/ Poststed Mobilnummer
            

Bostedskommune Statsborgerskap 

  

Beskriv kort dine behov for bistand og eventuelt de tjenester du søker.  
Gi en kort begrunnelse for årsaken til at du søker hjelp og det omfanget du mener å ha behov for:  

Vi ber om at du legger ved relevant dokumentasjon.  
(Ved behov for bistand til utfylling av søknaden kontaktes Servicetorget tlf..38382000 som formidler kontakt med saksbehandler.)

 
      
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
(Legg gjerne ved ekstra ark hvis plassen er for liten)

 
Opplysninger om hjelpestønad fra NAV ved søknad om omsorgslønn: 
 Mottar hjelpestønad                           Sats:                  Beløp pr. måned:       
 Har søkt hjelpestønad                                                             Søknadsdato:    
 Har søkt forhøyet hjelpestønad                                               Søknadsdato:    
 Har fått avslag på søknad om hjelpestønad:                           Søknadsdato:    
 Har fått avslag på søknad om forhøyet hjelpestønad:             Søknadsdato:     

 
*Dersom det ikke er søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie, kan kommunen kreve at den som trenger omsorg søker om slik 
stønad før søknaden om omsorgslønn blir behandlet. Når vedkommende har søkt om hjelpestønad, skal kommunen behandle 
søknaden om omsorgslønn på vanlig måte. Kommunen kan ikke vente til søknaden om hjelpestønad er behandlet. 
*I de tilfeller der det er søkt om hjelpestønad, men søknaden ikke er ferdigbehandlet, kan vedtaket at omsorgslønnen bli 
endret dersom hjelpestønad blir innvilget.  
*Dersom den som mottar omsorgen får hjelpestønad til tilsyn og pleie, kan kommunen ta hensyn til dette ved utmålingen av 
omsorgslønn.  
 
For opplysning om aktuelle kommunale tjenester se vedlegg eller gå inn på: 
www.farsund.kommune.no for nærmere informasjon om ulike tjenester. 
 
 



Utfyllende opplysninger: 

Sivilstand: Husstand: Bolig: 
 Ugift 
 Gift, samboer, registrert partner 
 Enke, enkemann 
 Skilt, separert 

 Bor alene 
 Bor sammen med andre 
 

 Ordinær eid eller leid bolig
 Omsorgsbolig u/bemanning 
 Omsorgsbolig m/bemanning 
 Kommunal utleiebolig 
Tilrettelagt bolig 

Den nærmeste pårørende:
(din nærmeste pårørende kan være en fra din nærmeste familie, en venn eller en annen du kjenner 
godt og som du stoler på vil kunne representere deg og dine interesser dersom du ikke vil være i stand 
til dette selv). 
 
Navn: Tilknytning til søker:
            

Adresse: 
      

Telefon privat: Mobil telefon: Telefon jobb:

                  

Fastlege:
Navn: Adresse: Telefon: 
                  

Hjelpeverge / verge (hvis dette er oppnevnt): 
Navn: Adresse: Telefon: 
                  

Samtykke til innhenting av opplysninger: 

 Jeg har mottatt og lest vedlagt informasjon (se side 3).
 
Jeg samtykker til at Farsund kommune v/saksbehandler innhenter og behandler opplysninger som   
     er relevant for søknaden beskrevet fra: 

        
       
        

 Jeg samtykker til at Forvaltningsenheten kan innhente økonomiske opplysninger fra NAV eller  
 andre offentlige organer når det søkes om tjenester hvor slik informasjon er nødvendig. 
 
 
        
Dato og søkers signatur   Signatur av den som har hjulpet søker med 

informasjon og utfylling av skjema. 
 
Sign:_________________________________ 

 
 
 
 

 

Dersom du har behov for bistand til utfylling av søknaden kan du kontakte Servicetorget 
telefon 38 38 20 00 og be om kontakt med en saksbehandler. 
 
Søknaden sendes:  
Farsund Kommune,  
Postboks 100,  
4552 Farsund 



(Vedlegg til søknadsskjema)  
 
BRUK OG LAGRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER  
Farsund kommune ber om personlige opplysninger når du søker og mottar tjenester. Opplysningene 
blir innhentet fra deg, pårørende og helsepersonell. Det kan også være aktuelt å innhente opplysninger 
fra NAV kontor og likningskontor.  
Noen av opplysningene vil bli innhentet etter en standard som er utviklet av Sosial- og 
helsedirektoratet (IPLOS). Denne standarden består av systematisert og nødvendig informasjon om din 
situasjon og helsetilstand.  
 
Noen av de innhentede opplysningene benyttes til statistikk som benyttes av kommune og statlige 
myndigheter til styring og planlegging av tjenestene. I alle statistikker fjernes navn og andre 
opplysninger som kan føre til at personer gjenkjennes. I denne statistikken er det også ønskelig å 
registrere din diagnose. Dette kan du fritt si nei til. 

  
Farsund kommune har et databasert system for saksbehandling og dokumentasjon som vi bruker i våre 
tjenester. Dette systemet er godkjent av Datatilsynet.  
Bare de personene som skal behandle din søknad og bistå deg med hjelp får adgang til de 
opplysningene som de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Dersom du gir samtykke til det, kan 
informasjonen gis til/utveksles med andre. Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt.  
 
Innsynsrett  
Du har rett til å vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Disse opplysningene kan du få hos 
leder for den tjenesten du mottar hjelp fra. Dersom du oppdager feil, kan du ha krav til å få feil og 
mangler rettet eller slettet.  
 
Farsund kommune har følgende behovsprøvde kommunale helse og omsorgstjenester: 
 

 Praktisk bistand hjemmehjelp 
 Praktisk bistand opplæring 
 Brukerstyrt personlig assistanse 
 Fallforebyggende kurs 
 Individuell plan 
 Hjemmesykepleie 
 Psykisk helsetjeneste 
 Korttidsopphold i institusjon 
 Langtidsopphold i institusjon 
 Avlastning 
 Dag og aktivitetstilbud 
 Rehabilitering/ habilitering 
 Hverdagsrehabilitering 
 Rusomsorg 
 Omsorgslønn 
 Støttekontakt 
 Trygghetsalarm 
 Middagslevering 
 Hørselskontakt 
 Synskontakt 
 Fysioterapi / Ergoterapi 
 Tekniske hjelpemidler 
 Kommunal utleiebolig/ særskilt tilrettelagt bolig 

 
Opplysninger om omsorgslønn. 
Omsorgslønn er kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for 
personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Ingen har et 
rettskrav til omsorgslønn, men kommunen har en plikt til å ha en slik ordning. Kommunen kan ikke 
avslå en søknad fordi den ikke har en slik ordning men den kan tilby andre tjenester for å dekke 
omsorgsbehovet. Kommunen har større rom for å vurdere hvorvidt omsorgslønn er et hensiktsmessig 
tiltak, eller om det i stedet bør settes inn andre hjelpetiltak overfor bruker.   
Vurderingen av omsorgslønn foretas på grunnlag av en bred faglig og skjønnsmessig vurdering av 
omsorgsmottakers og omsorgsyters livssituasjon.  


