Umsókn um hjálp til sjúkuviðgerð, tannviðgerð o. l.
§ 15, stk. 2 í forsorgarlógini

Upplýsingar umsøkjarans
Navn

P – tal
Hjúnafelagi

Navn*

Sambúgvi

Bústaður

P – tal
Telefon

Býur

Postnr.

Teldupostur

Kommunulækni

Fartelefon

*Vinaliga set x við hjúnafelag ella sambúgva

Onnur vaksin í húskinum (18 ár og eldri),
Navn

P – tal

Navn

P – tal

Navn

P – tal

Navn

P – tal

Umsókn um
Hvat verður søkt um
stuðul til at gjalda
Mettur kostnaður, kr.

Samband við Almannaverkið
Hevur tú nú ella áður havt samband við Almannaverkið?

Ja

Nei

Um ja, nær (umleið)
Fíggjarviðurskifti
Við umsóknini skulu leggjast váttanir um tínar føstu útreiðslur (kvittanir, váttanir um flytingar ella
annað), herundir bústaðarútreiðslur (láns- ella leiguútreiðslur), SEV, olja, heilsutrygd,
barnaansing og so framvegis. Harumframt skal viðleggjast váttan frá lækna, tannlækna ella
øðum um viðgerðina og tað neyðuga í henni.
Bankakonta
Skrás. Nr.

Kontonummar

Peningastovnur

Váttan
Undirritaði/a váttar við hesum, at upplýsingarnar omanfyri og upplýsingar latnar saman við hesum
umsóknarblað eru rættar. Eg gevi Almannaverkinum loyvi til at útvega sær upplýsingar, sum eru
neyðugar fyri málsviðgerðina, herundir upplýsingar frá lækna, øðrum viðgera, peningastovnum og
skattamyndugleikanum.
Dagfesting

Undirskrift

Umsøkjari
Hjúnafelagi

Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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Umsókn um hjálp til sjúkuviðgerð, tannviðgerð o. l.
§ 15, stk. 2 í forsorgarlógini

Upplýsing um treytir og annað
Almannaverkið ger, sum grundarlag fyri avgerðini um stuðul, eina ítøkiliga meting av viðurskiftunum hjá
tí einstøka umsøkjaranum, herundir av fíggjarligu viðurskiftunum (inntøku, útreiðslum og ogn) og av tí
neyðuga og rímiliga í útreiðsluni (viðgerðini og kostnaðinum).
Fyritreytin fyri at fáa stuðul er, at útreiðslan ikki kann verða dekkað (heilt ella lutvíst) av Heilsutrygd,
vanlukkutrygging ella líknandi.
Fyritreytin fyri at veita stuðul til ein umsøkjara, sum ikki annars hevur verið fyri broytingum í sínum
viðurskiftum, er, at talan ikki er um eina útreiðslu, sum hann átti at havt forútsæð, til dømis til vanliga
regluliga tannviðgerð og tanneftirlit.
Tað er ein treyt, at talan er um eina útreiðslu til viðgerð ella annað, sum verður mett rímilig og neyðug.
Við støði í eini frágreiðing ella váttan frá lækna, tannlækna ella øðrum viðgera, verður mett um tað
neyðuga og rímiliga í viðgerðini. Somuleiðis verður mett um útreiðsluna, hvat kostnaði viðvíkur: um
viðgerðin er tann bíligasta ráðiliga og um talan er um eina útreiðslu, sum fólk flest, tað vil siga fólk við
vanligum lønum, mugu metast at hava ráð til. Stuðul verður ikki veittur til viðgerðir, sum eru so
kostnaðarmiklar, at fólk við vanligum lønum ikki hava ráð til tær.
Tað er somuleiðis ein treyt fyri játtan av stuðli til sjúkuviðgerð og tílíkt, at umsøkjarin ikki metist at hava
ráð til at halda útreiðsluna sjálvur.
Hevur umsøkjarin ogn, sum - beinleiðis ella við sølu av ogn - kann dekka útreiðsluna, verður stuðul ikki
veittur. Partvísur stuðul kann verða veittur, um ognin einans lutvíst kann dekka viðkomandi útreiðslu.
Ein meting verður gjørd av inntøkum og rímiligum føstum útreiðslum hjá umsøkjaranum. Ein
tørvsútrokning verður gjørd, har fastar útreiðslur og ein upphædd til uppihalds (til mat, klæði og líknandi)
verða settar upp ímóti inntøkuni. Mett verður á henda hátt, um yvirskot ella undirskot er og harvið, um
umsóknin skal verða játta ella sýtt, og um møguligur stuðul skal vera fullur ella partvísur. Upphæddin til
uppihalds er føst og er tann sama sum grundupphæddin í fólkapensjónini.
Vísir tørvsútrokningin, at umsøkjarin hevur undirskot, er grundarlag fyri játtan. Hevur umsøkjarin
yvirskot, ið kann dekka útreiðsluna, verður umsóknin sýtt. Er yvirskot, sum tó ikki dekkar alla
útreiðsluna, er grundarlag fyri at veita partvísan stuðul.
Fyritreytin fyri at fáa eina fasta útreiðslu tiknað við í tørvsútrokningina er, at útreiðslan er skjalprógvað.
Tí hevur tað týdning at leggja kvittanir, skjalprógv yvir flytingar og tílíkt við umsóknini.

Umsøkjarin eigur at senda inn umsókn til Almannaverkið, áðrenn viðgerðin verður framd.
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