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Løten kommune
Postboks 113, 2341 Løten
Telefon: 62 56 40 00, E-post:  post@loten.kommune.no
Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no

Søknad - Helse og omsorgstjenester
Unntatt offentlighet jfr.offl § 13, jfr fvl § 13 og khol § 12

Personlige opplysninger

Etternavn Fornavn Personnummer (11 siffer)

Adresse Postnr Poststed

Tlf Mobil E-postadresse Sivilstatus

Opplysninger om verge/fullmektig/lege/tannlege

Hvis ja, legg ved mandatet.     
1 «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, 

herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten»        
2 «Fullmakt er en formell tillatelse som innebærer at en person (fullmektigen) har myndighet til å opptre og handle på vegne av en annen person (full-

maktsgiver)»

Navn Telefon arbeid Mobil/telefon privat

Adresse Postnr Poststed

Navn fastlege Tlf Siste time hos fastlege

Navn tannlege Tlf Siste time hos tannlege

Søkeren har verge Søkeren har fullmektig2 Fremtidsfullmektig1

Hovedpårørende

Etternavn Fornavn Relasjon til søker

Adresse Postnr Poststed

Tlf Mobil E-postadresse

Har du fått hjelp til å fylle ut søknaden? Hvis ja:

Navn på vedkommende Relasjon til vedkommende

Jeg søker om tjeneste til meg selv Jeg søker om tjenester til en  
person jeg er foresatt/forelder  
eller verge for

Jeg er pårørende som søker om 
avlastning, omsorgsstønad eller 
informasjon og veiledning

Omsorgsstønad: 
Har du søkt om hjelpestønad i NAV?

Ja Nei

Nei
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Behov og funksjonsevne (fysisk, psykisk og sosialt)

Hva er viktig for deg?

Hva klarer du selv?

Hva klarer du ikke selv? Mottar du bistand /hjelp fra andre i dag. Hvis ja fra hvem og til hva? 

Hva er bakgrunnen for at du søker du helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon.
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Søknad sendes til

TILDELINGSTEAMET  
SYKEHUSVEGEN 10
2340 LØTEN

Om saksbehandlingsprosessen

Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemme-
besøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet 
innen 4 uker. 

Når du underskriver søknaden samtykker du i at Løten kommune:
• behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger 

til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen.
• innhenter og utveksler nødvendige opplysninger med din fastlege, 

andre aktuelle enheter i kommunen eller i sykehus,  
jmf. Helsepersonelloven § 25 og § 45. 

• innhenter inntektsopplysninger fra ligningsmyndighetene for de 
tjenester det kreves egenbetaling for.

Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker. 

Opplysninger om tjenestetilbudet finner du på kommunens nettside 
www.loten.kommune.no. 

Du kan også ta kontakt med Tildelingsteamet for Løten Kommune på 
tlf: 41 69 18 89. Telefonen er betjent på hverdager fra kl: 09.00 til kl: 15.00    
eller på epost: tildelingsteam@loten.kommune.no.        

Det er egne søknadsskjema for omsorg - og kommunal bolig og individuell 
plan og /eller koordinator som du finner på kommunens hjemmeside  
www.loten.kommune.no.

Tjenestene skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til at du 
opprettholder, gjenvinner og/ eller utvikler mestring gjennom deltakelse.

For at tjenestene skal ytes forsvarlig og effektivt forventes det at du 
samarbeider så langt det er mulig med tilrettelegging av hjemmet, bruk av 
hjelpemidler og velferdsteknologi. 

Noen tjenester har egenandel, andre er vederlagsfrie. Du vil bli nærmere 
informert om dette under behandling av søknaden.

Innhenting og registrering av opplysninger - Dokumentasjon og innsynsrett

Kommunen trenger opplysninger for å kunne gi deg best mulig bistand og behandling. Noen av opplysningene som kommunen ber om, blir registrert 
etter en egen standard og sendt til et sentralt register, IPLOS og KPR, Kommunalt pasient og brukerregister. Registret er utviklet av Helsedirektoratet. 
Innhentede opplysninger benyttes til statistikk. Statistikkene benyttes av kommunen og statlige myndigheter til styring og planlegging av 
tjenestetilbudet. Alle statistikker er anonymisert.

Ifølge pasientjournalforskriften skal det opprettes journal for hver pasient. Løten kommune har elektronisk pasientjournal (EPJ).
Du har til enhver tid rett til å få vite hvilke opplysninger som ligger lagret om deg i kommunen. Opplysningene får du hos leder for tjenesten du mottar 
bistand fra. Dersom du mener at opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du be om å få de rettet eller slettet.

Sted og dato Underskrift bruker

Underskrift av den som har bistått med utfylling av søknaden

Samtykke - Kjernejournal

Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse -og omsorgssektoren som 
gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten. For at tjenestene skal kunne 
benytte din kjernejournal kreves det samtykke fra deg.

Søker samtykker

Ja Nei
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