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teldupostur

Umsókn um sjúkratrygd
Sum skipari á túrinum, verður váttað, at umsøkjarin

skrásetingarnr.

skipanavn

Skiparaváttan
var mynstraður tann

fór sjúkur í land tann
Freist fyri fyrstu læknavitjan: Seinast 14 dagar eftir heimkomu.
Innlatingarfreist: Seinasta lagi 60 dagar eftir heimkomu.
Umsøkjarin hevur sjálvur ábyrgdina av at halda freistirnar.

dagfesting

undirskrift skiparans

Umsøkjaraváttan - umsóknin verður váttað við trú og æru

dagfesting

undirskrift umsøkjarans

Tað áliggur umsøkjaranum at siga Trygdargrunninum frá, tá farið verður aftur í vinnu
Læknaváttan - umsøkjarin hevur verið her í læknaviðtalu, og kann eg tí vátta hann óarbeiðsføran og at:
fyrsta læknaviðtala eftir heimkomu var

umsøkjarin ætlandi verður arbeiðsførur aftur

næsta viðtala verður

Umsøkjarin ber kostnaðin av
læknaváttanini
dagfesting

stempul og undirskrift læknans

Læknaeftirlit
er sjúklingurin arbeiðsførur aftur

nær

um nei, nær verður næsta viðtala

Umsøkjarin ber kostnaðin av
læknaváttanini
dagfesting

stempul og undirskrift læknans

Læknaeftirlit
er sjúklingurin arbeiðsførur aftur

nær

um nei, nær verður næsta viðtala

Umsøkjarin ber kostnaðin av
læknaváttanini
dagfesting

stempul og undirskrift læknans
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Viðvíkjandi sjúkratrygd sambært løgtingslóg nr. 30 frá 19. mai 2004
Hjálagt verður umsóknarblað um sjúkratrygd sent tær.
Ger so væl at dagfesta og sjálvur undirskriva umsóknarblaðið.
Tað áliggur tær at útvega tvær aðrar váttanir: skiparaváttan og læknaváttan, og síðan skal tú senda
okkum orginala umsóknarblaðið aftur rættstundis.
Rættstundis vil siga, at umsóknin skal vera Trygdargrunninum í hendi í seinasta lagi 60 dagar eftir,
at tú fór sjúkur í landa av túri.
Skiparin, sum var við á seinasta túri tínum, skal vátta á umsóknina, at tú var sjúkur umborð, nær tú
mynstraði, og nær tú fór sjúkur í land.
Fyri at sleppa undan tarni, er umráðandi, at mynstringardagur og heimkomudagur eru rætt útfyltir,
og at tað er rætti skiparin, sum hevur váttað á umsóknina.
Somuleiðis skal læknin vátta á umsóknina, at tú er óarbeiðsførur, nær tú væntandi aftur verður
arbeiðsførur, og nær tú fyrstu ferð var hjá lækna eftir at tú fór sjúkur í land.
Víst verður á, at í seinasta lagi 14 dagar eftir at tú fór sjúkur í land, skal tú hava verið hjá lækna, annars
fellur rætturin til sjúkratrygd burtur.
Um neyðugt, verður umsóknin seinni send aftur til tín, fyri at læknin kann staðfesta, nær tú endaliga
verður arbeiðsførur aftur á hesum sinni.
Tá farið verður í vinnu aftur, áliggur tað tær at boða Trygdargrunninum frá hesum beinanvegin.
Umsøkjarin ber sjálvur kostnaðin av læknaváttanini og møguligum seinni eftirlitsváttanum.
Tað er sera umráðandi, at tær tíðarfreistir, sum eru ásettar í lógini, verða hildnar, tí annars missir tú
rættin til sjúkratrygd. Og ábyrgdin at halda tíðarfreistirnar er einans tín.
Um tú vil vita meira, er tú vælkomin at ringja á telefon 353020.
Vinarlig heilsan

Trygdargunnurin
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