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Ansökan om handikappservice

Handikappservicen
Kalevagatan 4
08100 Lojo
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Inkommit: ______________________

1. Personuppgifter om sökanden
Efternamn och alla förnamn:
Personbeteckning:

Yrke:

Adress:
Postnummer:

Postkontor:

Telefon, hem:

Telefon, till jobbet:

Mobiltelefon:

E-postadress:

Hemort enligt befolkningsdatalagen:
Bor du
Modersmål

Ensam
Finska

Med en annan person
Svenska

Teckensråk

Annat. Vad?

2. Uppgifter om hälsotillstånd, handikapp och sjukdom
Den sökandes egen redogörelse över sitt hälsotillstånd. En utredning över funktionsnedsättningens eller
sjukdomens svårighetsgrad bifogas. Även andra utlåtanden av experter kan bifogas.

3. Tjänster som ansökan gäller
Ändringsarbete i bostad samt redskap och anordningar som hör till bostaden.
Vilka ändringar eller redskap och vilka är de uppskattade kostnaderna?

Serviceboende, din egen redogörelse över behovet

Personlig assistans. Med vad behöver du hjälp? Var får du hjälp för tillfället?

2 (5)

3 (5)

Vilka tider på dygnet behöver du hjälp?

Färdtjänst

Ansökan inlämnas på separat blankett

Anpassningsträning

Särskilda utgifter för kläder. Vilka kläder och till vilka kostnader?

Redskap, maskin eller anordning som behövs för att klara av dagliga aktiviteter.
Vilka anskaffningar och till vilka kostnader?

Annat. Vad?
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Får du ersättning eller service med stöd av någon annan lag (t.ex. hemservice)?
Ja. Vad och hur ofta?
Nej
Ansökan är inlämnad. Till vilken instans?

4. Samtycke
Ansökan behandlas i en multiprofessionell arbetsgrupp för bedömning med olika tjänsteinnehavare
inom social- och hälsovården.
De anställda som behandlar min ansökan kan av andra myndigheter begära att få sådan
information om mig som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.
Jag samtycker

Jag samtycker inte

5. Underskrift
Ort och datum:

_____________________________________________
Den sökandes underskrift och namnförtydligande

6. Person som bistått vid ifyllandet av ansökan
Namn:

Tjänsteställning eller släktskapsförhållande:

Telefonnummer:
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7. Bilagor

Utöver ansökningsblanketten ska den sökande lämna in en utredning över sitt hälsotillstånd och sin
funktionsförmåga. Ett läkarutlåtande ska bara lämnas in på begäran.
Epikris (redogörelse över sjukdomens förlopp och behandling som skickas hem till kunden när
behandlingen har avslutats)
Annan bilaga. Vad?

8. Eventuella tilläggsuppgifter

Kostnadskalkyl

