
FRÁBOÐAN UM VINNUSJÚKU

Navn P-tal Tann skaddi(a)

Bústaður Postnummar      Bý/bygd

Telefonnummar Møguligur teldupostur, sum ráðið kann nýta til framhaldandi samskfti

Starvsheiti í tíðarskeiðinum, har ávirkanin er farin framm

Egin lækni, navn og bústaður

Skaddi

Lønmóttakari
Sjálvstøðugt vinnurekandi í 
    PF       spf
Sjálvstøðugt vinnurekandi 
annars
Undir útbúgving
Medarbeiðandi hjúnarfelagi
Annað

1
2

3

4
5
6

A

Lýs, hvat arbeiðið serliga fevnir um, t.d bilføraraarbeiði, kryvjiarbeiði, røktararbeiði o.s.fr.

Tilskila so neyvt sum gjørligt, hvar í virkinum skaddi arbeiðir / arbeiddi                                                                                                                                                                    

Starvsslag og arbeiðsstaður, meðan ávirkanin fór framm

C

Høvuðssjúkugreining - helst við latínskum heiti við kotu eftir sjúkuflokking ICD 10

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

Um skaðin verður fráboðaður sum hoyriskaði, skal ískoytisskjal leggjast við                                                                                                                                              
                     
                                                                                                                                                            

Tilskila í mesta lagi 3 árin, sum viðvíkja høvuðssjúkugreiningina                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

Møgulig hjásjúkugreining - helst við latínskum heiti við kotu efir sjúkuflokking ICD 10                                                                                                                                               
                   

                                                                                                                                                                   

Tilskila í mesta lagi 3 árin, sum viðvíkja hjáskjúkugreiningina                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

Arbeiðstreytað líðing og ávirkan

D

Navn á virkinum / framleiðslueindini  A-tal / P-tal

Bústaður                                                                                                                                                   Postnummar Telefonnummar

Slag av virki  Deild har skaddi var starvssettur - Bústaður Tíðarskeið, sum tann skaddi 
var starvssettur

Fór ávirkan fram aðrastaðni, enn á bústaðnum  
hjá virkinum, í givið fall hvar?

Gøta og húsanummar  Postnummar       Bygd / Býur

Er arbeiðsgevarin tann sami í dag, sum um tað mundi, ávirkanin fór fram

Arbeiðsgevari hjá skadda í tíðarskeiðinum, meðan ávirkanin er farin framm

B

Ja Nei

Fráðboðari er:

 Gironr. / Peningastovukonta (skrásetingarnr. / kontonr.) hjá lækna / tannlækna ( skrásetingarnr. / kontonr.) A-tal / P-tal hjá lækna / tannlækna

Kanningarstaður (t.d. læknapraksis ella sjúkrahúsdeild)

Undirskrift hjá fráboðara Dagfesting

Upplýsing - Fráboðarin
GG ! Avrit av møguligari lækna / sjúkrahúsjournal skal leggjast við

E Lækni / Tannlækni SkaddiArbeiðsgevari Annar / Onnur
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