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Læknaváttan í samband
við sjúku/vanlukku 1:
Allir spurningar skulu svarast:
Navn á tryggjaða:
Bústaður tryggjaða:
P-tal:
1.

Hvat er starv tryggjaða
(slag av arbeiði)?

2. Hvussu leingi hevur tú verið lækni hjá
tryggjaða?
3.

Hvussu leingi hevur tú kent tryggjaða?

4.

Hvørjar sjúkur ella veikleikar hevur
tryggjaði /hvør skaði er hendur?
(Sjúkuavgerð skrivað bæði á før. og latíni)
 Nei

 Ja

 Nei

 Ja

c) Hava fyrrverandi sjúkur havt árin á núverandi
sjúku?

 Nei

 Ja – hvørjar?

d) Hava aðrar sjúkur ella veikleikar havt árin
á núverandi sjúku?

 Nei

 Ja – hvørjar?

Hevur tryggjaði verið sjúkraskrivaður fyri
sjúkuna?

 Nei

 Ja – Fyrsti sjúkradg.: ______________

a) Er viðgerð byrjað?
b) Hvør viðgerð er byrjað?
c) Hvussu leingi varir viðgerðin?
d) Fylgir tryggjaði viðgerðini
5. a) Hvat er tann ætlaða ella staðfesta orsøkin til
sjúkuna?
b) Nær byrjaði sjúkan?

6.

7. Nær varð fyrsta læknahjálp veitt?
8.

Hevur tryggjaði verið innlagdur, viðgjørdur
ella kannaður á sjúkrahúsi, ambulatorium e.l.
íroknað røntgenklinikk og fysiurgisk klinikk?

tann _____________________ klokkan _______________

 Nei

 Ja

Um ja:
Fyri hvat?
Hvar?
Nær?
Hvussu leingi?
Møguligar fylgjur?
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9.

Hevur tryggjaði annars verið kannaður, ávístur
til og/ella viðgjørdur av lækna (íroknað serlækna), kiropraktor, fysioterapeut ella annan viðgerara?

 Nei

 Ja

Um ja
Fyri hvat?
Hvar?
Nær?
Hvussu leingi?
Møguligar fylgjur?
10. Er tryggjaði førur fyri fult ella partvís at útinna
núverandi arbeiði sítt?

 Ja – tímatal: ____________
 Nei – hví?

11. Hvussu eru útlitini fyri heilsustandi tryggjaða?

12. Nær væntar tú, at tryggjaði fult ella partvíst
fær arbeiðsførleikan aftur?

 Partvíst, tann _________________________________
 Fult, tann

_________________________________

 Ongantíð
13. Hevur tú útflýggjað váttan um sjúku tryggjaða til onnur tryggingarfeløg ella almennan
myndugleika?
Ert tú vitandi um, um tryggjaði hevur søkt ella
fingið játtað fyritíðareftirløn?

 Ja
 Nei

14. Hevur tú møguligar uppískoytis, samanumtiknar ella endaligar viðmerkingar, sum kunnu
eyðkenna almennu heilsustøðu tryggjaða?

15. Kann serviðgerð hugsast at kunna betra um
arbeiðsførleika tryggjaða og, um so er hvør?
Tú verður biðin at hjáleggja útskrivingarbrøv/kanningarúrslit v.m., sum kunnu hava týdning fyri
meting av málinum.
tann

Undirskrift læknans

Læknans P-tal/U-tal:
Stempul

Læknaváttanin verður goldin av Betri Trygging P/F.
Henda váttanin verður av læknanum send beinleiðis til Betri Trygging P/F.

