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SUNDURLIÐUÐ LÆKNISSKÝRSLA 

 

Reglugerð (EBE) nr. 1408/71: 39.-41. gr.; 43. gr. a; 87. gr. 
 

  

1.1    Viðtökustofnun 

1.1.1 Heiti:                                                                                                          

                                                                                                                        

1.1.2 Póstfang (2):                                                                                                   

                                                                                                          

1.1.3     Tilvísun:                                                                                                          

 

1.2    Einstaklingur sem gengst undir rannsókn 

1.2.1 Kenninafn (3):                                                                                                    

1.2.2 Eiginnafn/-nöfn:                                                                                                 

             Fyrri nöfn (3):                                                                                                   

             Fæðingarstaður (4):                                                                                                 

1.2.3 Fæðingardagur og –ár:                                                                                           

             Kyn:                                                                                                         

             Ríkisfang:                                                                                                      

             Kenninúmer (5):                                                                                                

1.2.4    Heimilisfang (2):                                                                                                

                                                                                                          

1.2.5 Síðasta starf (6):                                                                                                 

1.2.6 Númer tryggingar:                                                                                                 

1.2.7 Númer lífeyris:                                                                                                     

1.2.8 Númer skýrslu:                                                                                                    

1.2.9 Dagsetning umsóknar um lífeyri:                                                                                     

1.2.10 Dagsetning beiðni um endurskoðun vegna versnandi ástands:                                                             

 

1.3    Læknir sem gerði skýrsluna 

1.3.1 Kenninafn:                                                                                                      

1.3.2 Eiginnafn/-nöfn:                                                                                                

1.3.2 Heimilisfang (2):                                                                                                 

                                                                                                                        

1.3.3 Skoðunarlæknir hjá (7):                                                                                              

  

1.4    Stofnun sem bað um læknisskoðun 

1.4.1 Heiti:              TRYGGINGASTOFNUN                                                                                       

                                                                                                          

1.4.2 Póstfang (2):   LAUGAVEGUR 114, IS-150 REYKJAVÍK, ICELAND                                                                                            

                                                                                                                       

1.4.3 Tilvísunarnúmer skýrslu:                                                                                           

1.4.4. Stimpill       1.4.5 Dagsetning:                                  

         1.4.6 Undirskrift:  
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Kenninafn, eiginnafn/-nöfn:                                                       Dagsetning:                                  

2.1 Álit byggt á eigin skoðun sem fór fram hinn (dagsetning):                                                                

2.2 Álit byggt á læknisskýrslu frá (dagsetning):                                                                            

 

3. Saga sjúklings 

3.1 Heilsufarssaga:                                                                                                 

                                                                                                             

3.2 Helstu kvartanir núna:                                                                                           

3.2.1 Læknir sjúklings nú:                                                                                               

3.3 Meðferð sem gengist er undir nú:                                                                                   

                                                                                                             

3.4 Félags- og starfssaga (6)                                                                                           

   3.4.1    Er hinn tryggði í launuðu starfi núna? 

     Já     Nei    Fjöldi vinnustunda:                                            

  Eðli núverandi starfs:                                                                                              

   3.4.2   Vinnuslys/atvinnusjúkdómar:                                                                                      

   3.4.3   Eðli síðasta starfs:                                                                                               

   3.4.4      Óvinnufær   frá                          

     Hætti störfum  hinn                            

 

4. Niðurstöður rannsóknar 

4.1 Almennt líkamlegt ástand 

               Hæð:              cm               Þyngd:             kg 

Næringarástand:   gott     of þung/ur   of létt/ur 

Slímhimnur:                                                                                                     

Húð:                                                                                                          

Andlegt ástand, skap:                                                                                              

Athugasemdir:                                                                                                  

4.2 Höfuð:                                                                                                           

4.2.1 Sjón:                                                                                                          

4.2.2 Heyrn:                                                                                                          

4.2.3 Önnur skynfæri:                                                                                                 

4.3 Háls (ytri skoðun):                                                                                              

4.3.1 Þreifing skjaldkirtils:                                                                                              

4.3.2 Eitlar:                                                                                                           

4.3.3 Annað:                                                                                                          

4.4 Öndunarfæri:                                                                                                    

4.5 Blóðrás:                                                                                                       

4.5.1 Hjarta:                                                                                                         

4.5.2 Púls:                                                                                                          

4.5.3 Blóðþrýstingur (í hvíld):                                                                                            

4.5.4 Blóðþrýstingur (önnur mæling):                                                                                      

4.5.5 Útlimaæðar:                                                                                                    

4.5.6 Bjúgur:                                                                                                       

4.5.7 Hjartalínurit (í hvíld):                                                                                             
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Kenninafn, eiginnafn/-nöfn:                                                        Dagsetning:                          

4.6 Kviðarhol:                                                                                                

4.6.1 Meltingarvegur og tengd líffæri í kviðarholi:                                                                            

4.6.2 Lifur:                                                                                                        

4.6.3 Milta:                                                                                                          

4.6.4 Innkirtlar:                                                                                                       

4.7 Þvag- og kynfæri:                                                                                                 

             [Sjá bls. 4 – Skýringarmyndir] 

4.8 Hreyfikerfi (beitið miðlínuaðferð, bls. 4, ef þörf krefur):                                                                 

4.8.1 Hryggsúla:                                                                                                      

4.8.2 Handleggir:                                                                                                     

4.8.3 Fótleggir:                                                                                                      

4.9 Eitlastækkanir:                                                                                                 

4.10      Skoðun taugakerfis      

Hreyfingar (kraftar/vöðvaspenna) (8):     

  eðlilegar    stirðar     hægar     slappar 

Göngulag:          

 eðlilegt    þunglamalegt    haltur á hægri    haltur á vinstri 

Taugaviðbrögð:                                                                                                 

4.11 Ósjálfráðar hreyfingar eða sállíkamleg einkenni:                                                                         

4.12 Annað (ofnæmi o.s.frv.):                                                                                          

 

5. Lífeðlisfræðileg próf og aðrar rannsóknir (ef þörf krefur) 

5.1 Prófun á starfsemi lungna:                                                                                         

5.2 Prófun á starfsemi hjarta/áreynslurit:                                                                                  

5.3 Ómskoðun (Hjarta og æðar):                                                                                        

5.4 Aðrar myndgreiningarrannsóknir (tilgreina skal dagsetningu):                                                            

5.4.1 Niðurstöður röntgenrannsóknar í dag:                                                                            

5.4.2 Fyrri niðurstöður/röntgenrannsóknir gerðar annars staðar:                                                                

5.4.3 Ómskoðun (kviðarhol og fleira):                                                                                     

5.4.4 Segulómun og sérhæfðar rannsóknir:                                                                                  

5.5 Niðurstöður frá rannsóknarstofu:                                                                                     

5.6 Aðrar rannsóknir:                                                                                                 

 

6. Viðbótarsíða fyrir frekari niðurstöður sérfræðinga (fyllist út ef við á). 

7. Sjúkdómsgreining: 

(Mælt er með að nota númer í alþjóðlegu sjúkdóma- og dánarmeinaskránni (ICD)) 
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SKÝRINGARMYNDIR 
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Kenninafn, eiginnafn/-nöfn:                                                       Dagsetning:                      

 

8. Samantekt 

Gangur sjúkdóms:                                                                                                  
Heilsutjón:                                                                                                       
Starfræn skerðing:                                                                                                 

Borið saman við fyrri skýrslu (dagsett                                                                                 

  framför       afturför       óbreytt 

 

9. Hinn tryggði er enn fær um að gegna starfi sem er:  

  erfitt     

  í meðallagi     

  létt     

 

 

10. Taka skal tillit til eftirfarandi takmarkana 

10.1 Viðkomandi getur ekki unnið: 

 í raka       í kulda      

 í hita       í hávaða      

 í reyk, ertandi lofttegundum, gufu         

 á vöktum      á næturvöktum    

 þar sem oft þarf að beygja sig, lyfta, bera hluti  

 þar sem þarf að klífa skábrautir, tröppur eða stiga   þar sem hætta er á falli  

10.2 Einungis er hægt að vinna við eftirfarandi aðstæður: 

 Einungis sitjandi      Einungis með aukahvíldum     

 Einungis innandyra                     (til viðbótar eðlilegum hvíldum) 

                                                                                          fjöldi og tímalengd hléa                               

 Starf sem krefst fjölbreyttra stellinga    Starf þar sem ýmist er gengið, staðið eða setið 

 Einungis starf án sérstakrar tímapressu 

10.3 Starfsgeta er skert þar eð hinn tryggði hefur ekki full not skynfæra, handa o.s.frv.        

                                                                                                                

hefur ofnæmi fyrir                                                                                              

 

11. Viðbótarspurningar 

11.1 Getur hinn tryggði unnið skjávinnu? 

  Já       Nei    

Ef ekki skal tilgreina ástæðu:                                                                               

11.2 Getur hinn tryggði unnið hjálparlaust á vinnustað? 

 Já      Nei    

11.3 Getur hinn tryggði unnið hjálparlaust heima? 

 Já      Nei    

Ef ekki skal tilgreina ástæðu:                                                                                        
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Kenninafn, eiginnafn/-nöfn:                                                       Dagsetning:                         

11.4 Getur hinn tryggði unnið sitt fyrra starf að fullu, sem                                      

  Já       Nei   

Ef ekki skal tilgreina hámarksvinnutíma (í klukkustundum eða sem hlutfall af fullum vinnudegi):                        

11.5 Getur viðkomandi unnið aðlagað starf? 

 Já      Nei   

Ef svarið er jákvætt skal tilgreina dæmi um aðlagað starf:                                                                

11.6 Væri unnt að vinna fullan vinnudag í aðlöguðu starfi? 

  Já         Nei   

Ef ekki skal tilgreina hámarksvinnutíma (í klukkustundum eða sem hlutfall af fullum vinnudegi):                               

11.7 Örorka í síðasta starfi er, samkvæmt löggjöf í búsetulandi: 

  algjör       að hluta 

Ef um ræðir örorku að hluta skal tilgreina örorkustig:                                                                

(Á ekki við í Þýskalandi, Hollandi og Póllandi) 

11.8 Örorkustig til allrar annarrar vinnu með tilliti til hæfni viðkomandi samkvæmt löggjöf búsetulands:                              

(Á ekki við í Þýskalandi, Írlandi, Lúxemborg og Hollandi) 

11.9 Örorkuflokkur samkvæmt löggjöf búsetulands:                                                                         

(Fyllist einungis út hafi læknisskoðun verið gerð í því skyni að taka ákvörðun um umsókn um lífeyri vegna fötlunar eða örorku). 

(Á ekki við í Þýskalandi og Hollandi). 

11.10 Staðfest orkutap: 

  hefur verið varanlegt frá                                           

  er tímabundið, frá                       til                                

11.11 Er hægt að bæta heilsu viðkomandi? 

 Já      Nei      Ekki hægt að svara  

Ef svarið er jákvætt skal tilgreina með hvaða ráðum:                                                                   
11.12 Er hægt að auka vinnufærni með 

  endurhæfingu? 

               starfsþjálfun? 

               Já      Nei      Ekki hægt að svara  

 

 

12. Er nauðsynlegt að láta aðra læknisrannsókn fara fram síðar? 

  Já       Nei    

Ef svarið er jákvætt skal tilgreina hvenær:   

                                                                          

Stimpill     Dagssetning:                                                  

      Undirskrift læknis: 
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LEIÐBEININGAR 

 

Eyðublaðið skal fylla út með prentstöfum eða vélrita.  
Eyðublaðið er sjö síður og má ekki skilja neina þeirra undan, jafnvel þótt þar séu ekki neinar upplýsingar sem skipta máli. 

 
ATHUGASEMDIR 

 
. 
(1) BE = Belgía, CZ = Tékkland, DK = Danmörk, DE = Þýskaland, EE = Eistland, GR = Grikkland, ES = Spánn, FR = Frakkland, IE = Írland, 

IT = Ítalía, CY = Kýpur, LV = Lettland, LT = Litháen, LU = Lúxemborg, HU = Ungverjaland, MT = Malta, NL = Holland, AT = Austurríki , 

PL = Pólland, PT = Portúgal, SI = Slóvenía, SK = Slóvakía, FI = Finnland, SE = Svíþjóð, UK = Breska konungsríkið, IS = Ísland, 

LI = Liechtenstein, NO = Noregur, CH = Sviss. 

(2) Gata, númer, póstnúmer, bær, land, símanúmer. 

(3) Þegar spænskur ríkisborgari á í hlut skal rita bæði nöfnin. 

Þegar portúgalskur ríkisborgari á í hlut skal rita öll nöfnin (eiginnafn/-nöfn, kenninafn, kenninafn konu fyrir giftingu) í sömu röð samkvæmt 

hjúskaparstöðu og á kennivottorði eða vegabréfi. 

(4) Ef um er að ræða héruð í Portúgal skal einnig tilgreina sókn og staðaryfirvöld. 

(5) Ef senda á eyðublaðið til stofnunar í Tékklandi skal tilgreina fæðingarnúmer; til stofnunar á Kýpur skal tilgreina kýpverskt kenninúmer fyrir 

kýpverska ríkisborgara, en númer skráningarskírteinis fyrir útlendinga (Alien Registration Certificate (ARC)) ef ekki er um að ræða kýpverska 

ríkisborgara; til stofnunar í Danmörku skal tilgreina CPR-númer; til stofnunar í Finnlandi skal tilgreina þjóðskrárnúmerið; til stofnunar í Svíþjóð 
skal tilgreina persónunúmerið (personnummer); til stofnunar á Íslandi skal tilgreina kennitölu; til stofnunar í Liechtenstein skal tilgreina AHV-

trygginganúmer; til stofnunar í Litháen skal tilgreina kennitölu; til stofnunar í Lettlandi skal tilgreina kenninúmer; til stofnunar í Ungverjalandi 
skal tilgreina almannatrygginganúmer (TAJ); til stofnunar á Möltu skal tilgreina númer kennivottorðs fyrir maltneska ríkisborgara en maltneska 

almannatrygginganúmerið ef ekki er um að ræða maltneska ríkisborgara; til stofnunar í Noregi skal tilgreina kennitölu (fødselsnummer); til 

stofnunar í Belgíu skal tilgreina almannatrygginganúmer (NISS); til almennrar almannalífeyristryggingastofnunar í Þýskalandi skal tilgreina 
trygginganúmerið (VSNR) en til almannatryggingastofnunar fyrir opinbera starfsmenn skal tilgreina kennitölu (PRS-Kenn-Nr.); til stofnunar á 

Spáni skal tilgreina númer á innlendu kennivottorði (DNI – Documento Nacional de Identidad) þegar spænskur ríkisborgari á í hlut en NIE-númer 

ef um er að ræða útlendinga, hvort tveggja ef fyrir hendi er, jafnvel þótt vottorðið sé, í báðum tilvikum, fallið úr gildi, að öðrum kosti ritið „ekkert“; 
til stofnunar í Austurríki skal tilgreina austurríska trygginganúmerið (VSNR); til stofnunar í Póllandi skal tilgreina tilvísunarnúmer lífeyrisskrár 

fyrir einstakling sem sótti um eða sem á rétt á lífeyri frá pólska almannatryggingakerfinu, en PESEL- og NIP-númer eða NKP-númer (NKP-númer 

ef viðkomandi einstaklingur fellur undir almannatryggingar fyrir bændur) fyrir einstakling sem er að sækja um lífeyri í Póllandi í fyrsta sinn, ef 
ekkert slíkt númer er fyrir hendi skal tilgreina röð og númer kennivottorðs eða vegabréfs; til stofnunar í Portúgal skal tilgreina skráningarnúmer í 

almenna lífeyriskerfinu ef viðkomandi einstaklingur hefur verið tryggður innan almannatryggingakerfisins fyrir opinbera starfsmenn í Portúgal; 

til stofnunar í Slóvakíu skal tilgreina fæðingarnúmer; til stofnunar í Slóveníu skal tilgreina kennitölu (EMŠO); til stofnunar í Sviss skal tilgreina 

AVS/AI (AHV/IV)-trygginganúmer. 

(6) Tilgreina skal eins nákvæmlega og unnt er þau störf sem hinn tryggði hefur unnið. Upplýsingarnar byggjast á yfirlýsingu frá viðkomandi 

einstaklingi. Bæta skal við síðum ef nauðsyn krefur. 

(7) Á ekki við í Noregi. 

(8) Fyrir stofnanir í Póllandi skal einnig fylla út 1. lið á „viðbótarsíðu 4“. 
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