Henvisningsskjema for Ambulerende team – rus
Virksomhet Hjemmetjenesten
Ambulerende team – rus er et kommunalt hjelpetiltak som gir miljøterapeutisk
oppfølging til personer med rusproblem over 18 år.
Varighet på tjenesten Ambulerende team er inntil 1 år, med mulighet for
videreføring.
Tilbudet Ambulerende team er ikke en lovpålagt tjeneste og kan dermed ikke
påklages.
Navn:

Telf.:

Fødselsnummer (11 siffer):
Adresse:
Postnr./sted:
Henviser:
Tlf.nr:
Epost:
TILTAK

Sett
kryss

Fylles ut av Ambulerende team
Fra dato Til dato Evalueringsdato

Følge til off. instanser
Råd og veiledning
Støttesamtaler rus
Sosial trening
Oppfølging/hjemmebesøk
(ADL trening)
Hjelp til å koordinere avtaler
Telefonkontakt
 Medisinhåndtering
Annet
 Medisinhåndtering krever vedtak fra kommunens tildelingsteam.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ambulerende team på mobil 93 29 91 65 eller
teamleder på mobil 90 25 32 54. Epostadresse: ateam-rus@nesodden.kommune.no
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Henvisningskjema sendes til:
Nesodden kommune
Virksomhet hjemmetjenesten / Ambulerende team
Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr.

Samtykke til å innhente opplysninger og til å registrere og
behandle disse i helse- og omsorgssektoren sitt dataprogram










Alle personalopplysninger, samt nødvendige informasjon om brukerens helse,
sosiale forhold og økonomi, legges inn i kommunen sitt dataprogram. Det blir
kun lagt inn opplysninger som trengs for å gi et faglig godt nok tilbud, og for
å gi brukeren god nok hjelp.
Opplysningene om den enkelte bruker, som er lagt inn i datasystemet, er
beskyttet og kun tilgjengelig for det personalet i den institusjon/distrikt som
betjener/behandler vedkommende. Antall ansatte som har tilgang på
opplysninger er det samme som når vi hadde opplysningene i papirjournaler.
Tilgangen er også avgrenset i forhold til hvilke utdanning den enkelte ansatte
har, samt en vurdering av den ansatte. Tilgang til denne type informasjon er
personlig, tidsavgrenset og skriftlig.
Brukeren kan likevel reservere seg mot at opplysningene blir lagt inn i
dataprogrammet. Den enkelte må imidlertid være klar over at dette kan
medføre at søknader ikke kan behandles eller medfører klare begrensninger
på den hjelpen vi vil være i stand til å yte. Dersom det oppstår uforsvarlige
situasjoner på grunn av manglende opplysninger, kan vi reservere oss fra å gi
hjelp.
Vi gjør ellers oppmerksom på at den enkelte bruker kan reservere seg mot
innhenting av medisinske og/eller andre sensitive opplysninger fra
samarbeidende offentlige instanser.

På bakgrunn av opplysningene ovenfor, ber vi om at du nedenfor gir ditt samtykke til
å innhente nødvendig informasjon fra andre offentlige instanser, samt tillatelse til å
innhente informasjon inn i det dataprogrammet kommunen bruker.
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Undertegnede gir herved helse og sosialsektoren tillatelse til å innhente alle
opplysninger fra offentlige organer som er nødvendig for å behandle søknaden, slik som
opplysninger fra lete, fysio – og ergoterapeut, sosialavdelingen m.m. Jfr lov behandling i
forvaltningssaker
( Forvaltningsloven) § 13, bokstav b, Lov om sosiale tjenester m.v § 8-5, samt Lov om
helsepersonell av 2 juli 1995 § 22.

Dato:

Søkers underskrift:

Jeg gir også tillatelse til at alle innsamlede person - og helseopplysninger om meg
registreres i helse –og sosialsektorens elektroniske dataprogram og behandles i tråd
med kommunens regler.

Dato:

Søkers underskrift:
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