
 

 
SANDEFJORD KOMMUNE 
 HELSE- OG SOSIALETATEN 

TIL BRUK FOR HELSE - OG 
SOSIALETATEN 
KlientID  

Reg.dato  

Journalnr.  

Avdeling  

  Saksbeh.  

 
SØKNADSSKJEMA 
TILRETTELAGT BOTILBUD 

 
DET SØKES OM: Leilighet i bofellesskap                        
                                Samlokalisert bolig (tilknyttet serviceleilighet)                               
                                Frittliggende leilighet (med mulighet for bistand fra hjemmetjenesten)   
   
SØKNAD FRA:  Søker selv   Pårørende   Hjelpeverge  Andre      ___________ 
 
Person-og boligopplysninger (om personen det søkes for) 
Etternavn, fornavn, mellomnavn 
 

Fødselsnr 11 siffer 

Adresse 
 

Postnr: Poststed 

Tlf. privat 
                                              

Mob.tlf. 
                                             

Sivilstand: Gift/samboer       Enke/enkemann        Ugift                
Skilt/separert  

Bor alene       
Bor sammen med 
andre   

Etternavn, fornavn, mellomnavn Fødselsnr. 11 siffer  
 

 
Nærmeste pårørende 
Etternavn, fornavn, mellomnavn 
 

Tilhørighet 

Adresse 
 

 Tlf. priv. 

 Postnr. 
 

Poststed Tlf. jobb Mob.tlf. 

          
Pårørende II 
 Etternavn, fornavn, mellomnavn 
 

Tilhørighet 

Adresse 
 

 Tlf. priv. 

 Postnr. 
 

Poststed Tlf. jobb Mob.tlf 

 
Hjelpeverge 
Etternavn, fornavn, mellomnavn 
 

Mandat 

Adresse 
 

 Tlf. priv. 

 Postnr. 
 

Poststed Tlf. jobb Mob.tlf 

 
Fastlege 
 

Tlf.: Siste besøk 

Annen lege/spesialist 
 

Tlf. Siste besøk 

UNNTATT FRA OFFENTLIGHET 
Offentlighetsloven § 13 
Forvaltningsloven § 13 

 
 
 

    

     
 

 

 



 
Nåværende tjenester fra Sandefjord kommune (evt. annen kommune) 
Tjeneste: Omfang: 
Helsetjenester i hjemmet:          
Praktisk/personlig bistand:  
Avlastning:  
Støttekontakt:  
Omsorgslønn:  
Trygghetsalarm:  
Hjelpemidler:  
Dagtilbud/skole:    
Fysioterapi   
Ergoterapi  

 
 

Annet:  
 

Opplysninger om diagnoser 
   

   

 
Bakgrunn for søknaden/aktuell situasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når er det aktuelt å flytte i ny/egen bolig? 
 
 

 
Jeg gir mitt samtykke til innhenting av nødvendige opplysninger om forhold som har betydning for søknaden   
Dato Underskrift 
  

 
 
Søknaden sendes til: 
Sandefjord kommune 
Boligkontoret 
Postboks 2025 
3202 Sandefjord  
(Søknaden vurderes av boligtildelingsgruppen for personer med utviklingshemming) 
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