Oppvekst og levekår
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Søknad om langtidsplass i sykehjem
Ny søknad:
Bytte av sykehjem:
Navn:

Fødselsnummer:

Adresse:
Postnr:

Telefon:

Poststed:

Beskriv ditt hjelpebehov
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………
Stavanger kommune har fritt sykehjemsvalg på langtidsplasser. Det betyr at du som søker står fritt til å
søke om plass på alle sykehjem i kommunen. Det er også mulig å søke om bytte av sykehjem. Fritt
sykehjemsvalg gjelder ikke for kommunens spesialavdelinger.
Jeg ønsker sykehjemsplass på:
Alternativ nr 1
Alternativ nr 2

Har ikke spesielle ønsker
Opplysninger om vurdert av helsepersonell
Navn
Fastlege
Tannlege

(fylles ikke ut ved søknad om bytte av sykehjem)

Dato for siste legebesøk/tannlegebesøk

Stavanger kommune bruker et elektronisk journalføringssystem. Formålet med dette systemet er å gi et helhetlig tilbud,
samt å ivareta helsepersonells dokumentasjonsplikt. Skulle det være behov for å unnta spesielle opplysninger, må skriftlig
reservasjon foreligge.

Underskrift:
Stavanger, (dato) ……………

Egenhendig underskrift ………………………….

Det gjøres oppmerksom på at det er den som trenger hjelp som skal underskrive. Dersom andre undertegner, skal skriftlig
fullmakt vedlegges.
EVT henvist av:
Stillling:
Telefon
Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor
Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor
Madla helse- og sosialkontor
Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor
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Postboks 8095 Forus
Postboks 8095 Forus
Postboks 8095 Forus
Postboks 8095 Forus

4068 Stavanger
4068 Stavanger
4068 Stavanger
4068 Stavanger

Tlf: 51 50 82 00
Tlf 51 91 22 50
Tlf 51 50 84 00
Tlf 51 50 89 10

Samtykkeerklæring
I forbindelse med at jeg har sendt søknad om langtidsplass i sykehjem samtykker jeg i at
………………helse- og sosialkontor innhenter opplysninger om mine forhold som er nødvendige for å
behandle saken på en forsvarlig måte. Tjenestemenn som kan gi relevante opplysninger fritas for
taushetsplikt i forhold til dem som behandler min sak.
I denne saken er det aktuelt å innhente opplysninger om meg fra følgende instanser:






Det er en forutsetning at opplysningene som innhentes/utveksles noteres i min journal og at jeg kan få
underretning om de opplysningene som samles inn. Jeg har rett til innsyn i journalen i henhold til
pasient- og brukerretighetsrettighetsloven §5-1 og/ eller forvaltningsloven §18 - §19.
De som får kjennskap til opplysningene, har taushetsplikt om disse på vanlig måte.
Stavanger kommune bruker et elektronisk journalføringssystem. Formålet med dette systemet er å gi et
helhetlig tilbud, samt å ivareta kommunens dokumentasjonsplikt.
Jeg kan når som helst trekke samtykket helt eller delvis tilbake

Stavanger dato:…………….
………………………………………………………..
Navn

Ansvarlig saksbehandler:………………………………………..
Navn
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Oversikt over sykehjem i Stavanger kommune

Sykehjem

Adresse

Telefon

Bergåstjern sykehjem

Bergåsveien 13

4016 Stavanger

51906950

Blidensol sykehjem

Brattåsveien 12

4016 Stavanger

51905970

Boganes sykehjem

Gauselvågen 16

4032 Stavanger

51955500

Domkirkens sykehjem

Duesvei 11

4009 Stavanger

51569050

Haugåstunet sykehjem

Haugåsstubben 1

4016 Stavanger

51914000

Mosheim sykehjem
(kun korttidsplasser)

Henrik Ibsens gate 15

4021 Stavanger

51877373

Ramsvigtunet sykehjem

Ramsvigkroken 4

4015 Stavanger

51840600

Rosendal sykehjem
og omsorgsboliger

Rasmus Risas gat e13 A

4015 Stavanger

51841111

Slåtthaug sykehjem

Ragbakken 83

4042 Hafrsfjord

51599500

Stavanger Sparekasses
sykehjem

Vikedalsgata 21

4012 Stavanger

51849400

St. Johannes sykehjem

Søren Berners vei 7

4015 Stavanger

51523263

Stokka sykehjem

Lassaveien 10

4022 Stavanger

51849600

Sunde sykehjem

Tasabekken 60

4048 Hafrsfjord

51912300

Tasta sykehjem

Prestveien 14

4025 Stavanger

51568500

Vågedalen sykehjem

Kari Lofthus gate 16

4020 Stavanger

51912200

Vålandstunet sykehjem
(kun korttidsplasser)

Torbjørn Hornkloves gate 40

4010 Stavanger

51502460

Øyane sykehjem

Austbøgeilen 62

4085 Hundvåg

51856920

For mer informasjon se Stavanger kommune sin Internettside: www.stavanger.kommune.no
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