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Postnummer och postanstalt

Den studerandes efternamn (även tidigare) 

Telefon

Den studerandes alla förnamn

Adress

Sökanden

Personbeteckning

Postnummer och postanstalt

Efternamn (även tidigare)

Telefon

Alla förnamn

Adress

Uppgifter om vårdnadshavaren

E-postadress

Postnummer och postanstalt

Efternamn (även tidigare)

Telefon

Alla förnamn

Adress

Uppgifter om den andra vårdnadshavaren

E-postadress

Postnummer och postanstalt

Efternamn (även tidigare)

Telefon

Alla förnamn

Adress

Annan person som kan kontaktas om vårdnadshavare inte kan nås

Namn

Önskad vårdperiod/ önskade vårddagar

Läroanstalt

Diagnoser

Medicinens namn

För vilket ändamål?

Medicinering

Dosering

Klockslag då medicinen ska ges



Vårdande sjukhus

Vårdinstans vid brådskande sjukdomsfall samt telefonnummer

Anvisningar vid behov av sjukhusbesök

Vårdinstans

Övriga sjukdomar
Har den sökande någon av följande sjukdomar:

Epilepsi Diabetes En hjärtsjukdom Annan sjukdom, vad?
Beskriv föregripande symptom

Hur ofta får studeranden ett epileptiskt anfall och hurdant är anfallet?

Hurdan första hjälp ges?

Hurdant är tillståndet efter ett anfall?

Medicinen ges 

Reservmedicinering

minuter efter att anfallet har börjat.
Kan studeranden få flera reservmediciner?

Ja Nej

Den andra medicinen kan ges minuter efter att den första medicinen har givits.
Andra anvisningar gällande reservmedicinering

Anvisningar i fråga om hjärtsjukdom (t.ex. motion, belastningsfaktorer)

Annat viktigt att observera

Övriga anvisningar

Allergier

Specialdiet

Hurdan hjälp behöver studeranden

vid påklädning?

Hjälp i dagliga sysslor

vid måltider?

med den personliga hygienen?9.
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21
 (2

/3
)



Dina personuppgifter lagras i funktionshinderservicens klientregister. Personuppgifter är sekretessbelagda och de överlåts endast på grundval av 
en lag eller med ditt samtycke. På www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar och hos funktionshinderservicen finns en dataskyddsbeskrivning med 
närmare information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter i fråga om personuppgifter.

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Underskrift

Funktionsnedsättning(ar)

Hjälpmedel som studeranden använder

Beskriv eventuella problem vid kommunikationen?

Annat att beakta (t.ex. benägenhet att rymma, rädslor)

Intressen, favoritaktiviteter

Skjuts till dagverksamhet
Behöver studeranden skjuts till dagverksamheten?

Ja Nej
Önskade transporttider:
Hemifrån på morgonen klockan Hem på eftermiddagen klockan 

Jag svarar för att de angivna uppgifterna är riktiga och jag binder mig till att meddela om eventuella ändringar till verksamhetscentret.

Blanketten ska skickas till:
Esbo stads funktionshinderservice, Lovverksamhet för studerande 
PB 2513
02070 ESBO STAD

OBS!
• Vänligen kontrollera att du har fyllt i all information som behövs och att du har undertecknat blanketten!
• Av datasekretesskäl tar vi inte emot blanketter per e-post. Skicka den ifyllda blanketten per post!

Skicka blanketten
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http://www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar 
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