Læknaváttan 1, givin sambært vanlukkutryggingarlógini
Viðvikjandi skaða tann:

/

/20

Viðmerking
Læknin verður biðin um at gera seg kunnugan við atvoldina og umstøðurnar kring vanlukkutilburðin, og um
neyðugt at skoyta upp í grein 6 í frágreiðingini viðvíkjandi hesum.
Javnt við vanlukkutilburðin verður eftir § 1 í vanlukkutryggingarlógini roknað skaðilig ávirkan, ið varir í mesta
lagi nakrar fáar dagar, og sum er elvd av arbeiðinum ella teimum viðurskiftum, arbeitt verður undir, og sum skerjir
arbeiðsevnini ella ber við sær deyða.
Er tann skaddi deyður beinanvegin av vanlukkuni ella so skjótt, at læknaviðgerð hevur ikki kunnað verið givin, má
løggild deyðsváttan koma í staðin fyri hesa váttan.
Tryggingartakari

Fornavn og eftirnavn

Tryggingarnr.

Bústaður

Kundanr.

Postnr.

Skal ikki útfyllast
(til nýtslu hjá Trygd)

Tryggingarviðurskiftini eru

Tann skaddi

Navn

Býur/bygd

Telefonnr.

í lagi
ikki í lagi
eingin trygging
P-tal

Bústaður

Postnr.

Býur/bygd

Tryggingarnr.

Telefonnr.

Kommunulækni

Peningastovnur tygara

Kontunr.
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1

Nær veittu tygum læknahjálp?
(dagur og tími)

2

a. H
 vat segði tann skaddi fyri tygum um
atvoldina til skaðan?
b. H
 vørjar broytingar, ið voldar vóru av
vanlukkutilburðinum, funnu tygum við
fyrstu kanning?
c. S
 júkuavgerð (diagnosa)
Skal eisini skrivast á føroyskum

3

Hevur tann skaddi heilsu- ella avlamisbrek,
sum longu vóru undan vanlukkutilburðinum,
og sum kunnu hava týdning, tá ið mett verður
um avleiðingarnar av vanlukkutilburðinum?
Um ja, hvørji?

4

Kann tann skaddi – uttan at tað nervar
viðgerðina – halda fram við arbeiði sínum í
fullan ella ávísan mun?

5

a. E
 r væntandi, at vanlukkutilburðurin
hevur við sær støðugt avlami?

a.

b.

c.

Í fullan mun

Í ávísan mun

b. U
 m nei, hvussu leingi fer óarbeiðsførið
at vara? (frá og til)
c. E
 r tann skaddi farin í arbeiði aftur?

d. U
 m ja, halda tygum, at tann skaddi hevur
sama arbeiðsførleika sum áðrenn van
lukkutilburðin?

6

Viðmerkingar
(H
 er verða tygum biðin, um avvarðandi ikki kom til viðgerðar
hjá tygum beint eftir vanlukkuna, at siga, hvat tygum vita um,
hvussu heilsustøðan hevur verið ímillum vanlukkuna og fyrstu
viðgerð tygara, og um avvarðandi sjálvur hevur, ella onnur
hava framt nakra viðgerð, og hvør hon tá var.)

Undirskrift læknans
hin
Stempul læknans (ella navn og bústaður hansara við spjaldrastavum):
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Kontunummar í peningastovni:
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