TRONDHEIM KOMMUNE
Helse og velferd

Untatt offentlighet
Jfr Off.l. §5a, jfr. Fvl. §13, 1.ledd

SØKNADSSKJEMA FOR SOMMEROPPHOLD

ved Nidarvoll helsehus 2018

Navn pårørende/omsorgsperson som søker
Adresse

Relasjon

Postnr./sted

Tlf.

Navn på den det søkes opphold for

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse
Postnr./sted

Tlf.

Bakgrunn for søknaden, (hvorfor søkes det opphold, diagnose, spesielle behov?)

Beskriv hva daglige omsorg fra pårørende eventuelt består i

Mottar du/dere tjenester fra Trondheim kommune?

Beskriv tjenestene nærmere
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Hva har du av hjelpemidler?
Når hadde du korttids-/avlastningsopphold sist?
Ønsket tidsrom for sommeroppholdet?

Dato

Underskrift/samtykke fra den det søkes opphold for

Søknaden sendes til helse- og velferdskontor i din bydel innen 13.04.18:

Adresser

Hvis du bor i bydelen Heimdal eller Lerkendal,
sender du søknaden til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
Tlf. 72 54 64 00

Hvis du bor i bydelen Midtbyen eller Østbyen,
sender du søknaden til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Falkenborg
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
Tlf. 72 54 15 00

Kriterier for sommeropphold for eldre

Trondheim kommune tilbyr et begrenset antall plasser for sommeropphold ved Nidarvoll helsehus i
tidsrommet 25.06.18 og 05.08.18. Sommeropphold som hovedregel av 2 ukers varighet og gis i enkeltrom der
man deler WC/bad med flere. Sommeropphold innvilges etter følgende kriterier:
● Sommeropphold for eldre innvilges årlig etter søknad. Søknadsfristen fastsettes for hvert år, vanligvis
medio april.
● Det forutsettes at bruker mottar bistand fra pårørende for å greie dagliglivets gjøremål. Det er ikke krav
om at pårørende har et ”særlig tyngende omsorgsarbeid” og dermed fyller vilkår om avlastning, jf. helseog omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d. Der pårørende fyller vilkårene om avlastning,
bør det i stedet vurderes for avlastningsopphold.
● Personer med langt utviklet demens bør ikke innvilges sommeropphold, men heller gis et annet tilbud.
● Ved plassmangel prioriteres de med størst behov for innsats fra pårørende og/eller størst pleiebehov.
Dersom det ikke er nok plasser kan søknaden avslås. Søker kan da settes på venteliste.
● Det må påregnes at tilbudet om opphold kan bli på et annet tidspunkt enn det du søkte om.

Egenbetaling

Det kreves egenbetaling for denne tjenesten. Døgnopphold i
institusjon/rehabiliteringssenter er i 2018 kr 160,- pr døgn.
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