KUNDVAL

Denna blankett är till för dig som har ett biståndsbeslut och som därför vill välja en utförare av hemtjänst,
trygghetslarm, basal hemsjukvård och/eller hemrehabilitering. Blanketten används även för dig som vill
byta utförare (göra ett omval). Mer information om kundvalet finns på www.tiohundraprojektet.se
Personuppgifter
Namn:

Personnummer:

Gata, box eller dylikt:

Postnummer:

Telefon (även riktnummer):
Ort:

Vid Nyval så är den utförare du valt, beredd att påbörja sitt arbete snarast.
Vid Omval så tillträder den nya utföraren inom fem arbetsdagar från det att biståndshandläggaren/
hälso-och sjukvårdspersonalen informerats om att du vill byta utförare.
Jag väljer

som utförare.

Jag vill inte välja utförare (gällande turordning för ickevalsalternativ kommer att tillämpas).
Jag vill byta utförare. Min nuvarande utförare är
(behöver bara fyllas i av dig som redan idag har en utförare och som vill göra ett omval)
Jag samtycker till att nödvändig information och patientjournal lämnas till den utförare som jag har valt.
Jag samtycker inte.

Kundens underskrift
Datum:

Namnteckning:

Vid val av utförare av hemtjänst och trygghetslarm lämnas blanketten till din biståndshandläggare vid Sjukvård- och
omsorgskontoret (Norrtälje kommun, Box 801, 761 28 Norrtälje). Om du har några frågor kan du ringa kommunens
växel (0176-710 00) och be att få tala med en handläggare.
Vid val av utförare av basal hemsjukvård och/eller hemrehabilitering lämnas blanketten till den utförare som du har
valt. Om du har några frågor kan du kontakta din husläkare, distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Mottagare (biståndshandläggaren/vald utförare)
Datum för övertagande vid omval:

Titel och underskrift:

Information till kundvalutföraren: Vid hemrehabilitering och hemsjukvård behöver blanketten ej skickas vidare till Sjukvård- och
omsorgskontoret. Det räcker med registrering i Procapita.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 1998:204
Personuppgifter databehandlas för administration av ärendet. Kontakta Sjukvårds- och omsorgskontoret om du vill begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Information om registrerade personuppgifter måste skriftligen begäras.

Norrtälje är värdkommun för det unika
Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting
inom hälso- och sjukvård och omsorg.
Postadress:

Besöksadress:

Telefon:

Telefax:

Postgiro

Bankgiro

Sjukvårds- och omsorgskontoret
Box 801
761 28 NORRTÄLJE
Webb: www.tiohundraprojektet.se

Estunavägen 14

0176-710 00

0176-710 55

3 20 65-5

451-7694

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

