Henvisningsskjema Fysioterapi og Ergoterapi Barne- og
ungdomsteam

Registrert og
Sak opprettet
Tjeneste
startet
Ventelistebrev
sendt

HENVISNING til
Fysio – og Ergoterapitjenestens Barne- og ungdomsteam, Gjøvik kommune
FYSIOTERAPI
Barnets navn:
Adresse:

ERGOTERAPI

DATO:

Fødselsnr: (11siffer)
Telefon:

Foresatte
Navn
Mobil tlf.
E-post:

Navn
Mobil tlf.
E-post:

Medhenviser
Navn:
Adresse:

Telefon:
E-post:

Andre samarbeidspartnere
PPT
Logoped
Barnevern
Fastlege
Andre

Hab.tj.
BUP
Skole/Bhg
SFO
Andre

1.1. Problemstilling

Sendes:

Fysio- og ergoterapitjenestens Barne- og ungdomsteam Gjøvik kommune, Rådyrvegen 5,
2827 Hunndalen

Charlotte Berger
Fysioterapeut
Tlf. 61 15 88 34
Mob. 95 98 63 03

Mari Østlien Kirkeby
Fysioterapeut
Tlf. 61 15 88 31
Mob. 95 98 63 08

Sofie Skre
Fysioterapeut
Tlf. 61 15 88 35
Mob. 94 17 21 52

May Solveig Svendsen
Ergoterapeut
Tlf. 61 15 88 36
Mob. 95 98 63 01

Jeg samtykker i at det gis helsehjelp fra Gjøvik kommune – se under.
Jeg samtykker i at samarbeidende personell kan utveksle relevant informasjon
for å koordinere mitt tjenestetilbud – se under.
Jeg samtykker i å bruke sms/e-post i kommunikasjon.
Jeg samtykker i at Fysio- eller Ergoterapeuten rådfører seg med kollegaer i Barneog ungdomsteamet om aktuelle problemstillinger vedrørende barnet, naturligvis
under taushetsplikt.
Jeg samtykker i å ta imot informasjon på e-post om aktuelle kurs og tilbud som
kommer til Fysio- og ergoterapitjenesten.
Jeg samtykker i at habiliteringskoordinator i Gjøvik Kommune kan motta
informasjon om barnet for å bidra med evt. tilrettelegginger.

Dato: ______________ Underskrift foresatte: ___________________________
Dato:_______________ Underskrift henviser: ___________________________

MOTTAK AV HELSEHJELP
I henhold til Pasientrettighetsloven fjerde kapitel skal det innhentes samtykke før
helsehjelp gis. § 4 – 1 Hovedregel om samtykke. Helsehjelp kan bare gis med pasientens
samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi
helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått
nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.
Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykke tilbake, skal den
som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.

UTVEKSLING AV RELEVANT INFORMASJON
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene
direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker.
Det er en forutsetning at det dreier seg om informert samtykke.
Dette innebærer at den det gjelder er kjent med hvilke opplysninger som formidles videre,
hvem som er mottaker av opplysningene og hva samtykket skal benyttes til.

