Kostnaðarmeting – hjálparráð
Til veitarar av hjálparráðum at útfylla í sambandi við umsókn til Almannaverkið um fíggjarligan
stuðul til útreiðslur av hjálparráðum.
Hjálparráð fevna m.a. um bein- og armprotesur, serligar skógvar, hárkollar, korsett og annað tílíkt.
Veitarin
Navn:
Bústaður:
Postnummar, bygd/býur:
Telefonnummar:
Teldupostur:

Upplýsingar umsøkjarans
Navn (barnsins navn, um søkt
verður til barn):

Føðingardagur
(P-tal):

Bústaður:

Fartelefon:

Postnummar, bygd/býur:

Telefon:

Teldupostur:

Kommunulækni:

Hjálparráðið

Slag av hjálparráði:
Lýsing:

Kostnaðarmeting
Hjálparráð/-tól:

Kr.:

Váttan
Undirritaði veitari váttar við hesum, at upplýsingarnar omanfyri eru eftir míni bestu sannføring.
Dagfesting:

Jan 2018

Undirskrift:
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Kostnaðarmeting – hjálparráð
Til veitarar av hjálparráðum at útfylla í sambandi við umsókn til Almannaverkið um fíggjarligan
stuðul til útreiðslur av hjálparráðum.
Hjálparráð fevna m.a. um bein- og armprotesur, serligar skógvar, hárkollar, korsett og annað tílíkt.

Vegleiðing til umsókn um hjálparráð
Heimildir
Almannaverkið hevur sambært § 18 b í forsorgarlógini heimild at veita persónum hjálparráð, sum hava
virkistarn orsakað av likamligum ella sálarligum breki ella hava varandi sjúku.
Hjálparráð umfata m.a. bein- og armprotesur, serligar skógvar, hárkollar, korsett, meirútreiðslur til
serkost og tannprotesir.
Treytirnar fyri játtan av hjálparráð eru, at viðkomandi hevur virkistarn orsakað av
•
likamligum ella sálarligum breki ella hevur
•
varandi sjúku,
og
•
•
•

at hjálparráðið er
neyðugt fyri, at umsøkjarin kann verða verandi í vinnu/arbeiði, ella
munandi bøtur um varandi avleiðingarnar av sjúkuna/brekinum, ella
munandi kann lætta um í gerandisdegnum í heiminum

Mannagongdin á Almannaverkinum
Tað er Viðskiftadepilin hjá Almannaverkinum, sum viðgera umsóknir eftir § 18 b – undir hesum
umsóknir um protesur, serligar skógvar, innlegg í skógvar v.m. Treytin er, at skrivlig umsókn er
móttikin frá umsøkjara, har upplýst verður, hvat hjálparráð søkt verður um og kostnaðin av hesum.
Veitarin av hjálparráðnum útfyllir oyðiblað hesum viðvíkjandi.
Viðgerð av umsóknini er treytað av, at váttan kemur frá kommunulækna, øðrum serlækna ella
tannlækna, ið inniheldur upplýsingar um diagnosu og grundgeving fyri viðkomandi hjálparráði.
Almannaverkið útvegar neyðugar læknaváttanir.
Neyðugt er, at upplýst verður, um talan er um varandi sjúku (sjúkueyðkenni), og um hjálparráðið er
liður í eini varandi loysn.
Tó er ikki neyðugt við nýggjari læknaváttan, um tygum áður hava fingið stuðul frá Almannaverkinum
til sama endamál við støði í somu sjúku/breki.
Játtan um stuðul er treytað av, at umsøkjarin ikki hevur útvegað sær hjálparráðið, áðrenn umsóknin
er játtað.
Barn
Verður søkt vegna barn, er tað barnsins navn og p-tal, sum skal upplýsast. Aðrir kontakupplýsingar so
sum telefonnumar og teldupostur skulu verða foreldranna/verjans.
Neyðug skjøl
Útfylt umsóknarblað
Læknaváttan/tannlæknaváttan
Kostnaðarmeting frá veitara

Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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