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Skýrsla læknis

Meintur atvinnusjúkdómur 1 , 2
Trúnaðarmál 3
Nafn starfsmanns

Kennitala

Lögheimili starfsmanns

Starfsheiti

Starfslýsing starfsmanns

Starfstímabil starfsmanns
Heildarlengd tímabils í árum, mánuðum eða dögum

Heiti vinnustaðar

Heimilisfang vinnustaðar

Hakið við einn valmöguleika

Hakið við einn valmöguleika

Önnur tilfelli á sama vinnustað
Já

Nei

Þörf á frekari aðgerðum á vinnustað
Veit ekki

Já

Nei

Veit ekki

Fyrri atvinna

1

Í 79. grein laga nr. 46/1980, stendur: „Læknir, sem kemst að því eða fær grun um að starfsmaður eða hópur
starfsmanna hafi atvinnusjúkdóm, atvinnutengdan sjúkdóm eða hafi orðið fyrir öðrum skaðlegum áhrifum vegna
starfa sinna, skal án ástæðulausrar tafar tilkynna það til Vinnueftirlits ríkisins.“

2

Ef um tilkynningaskyldan smitsjúkdóm er að ræða skal tilkynna hann til sóttvarnarlæknis, sbr. 3. gr. laga nr.
19/1997 og reglugerð nr. 129/1999 með síðari breytingum. Leiði faraldsfræðileg rannsókn í ljós að um atvinnu
sjúkdóm kunni að vera að ræða tilkynnir sóttvarnarlæknir Vinnueftirlitinu um það eins fljótt og auðið er.

3

Tilkynning þessi þjónar fyrst og fremst heilsuvernd og upplýsingasöfnun í vinnuverndarskyni. Farið verður með
upplýsingar sem trúnaðarmál. Ef talin er þörf aðgerða á vinnustað munu eftirlitsmenn Vinnueftirlits ríkisins fara,
eins og um vanabundnar eftirlitsferðir væri að ræða, á þá vinnustaði, sem nefndir eru og skoða þá með tilliti til
þeirra áhættuþátta, sem til greina koma sem orsakavaldar. Bréf um niðurstöður eftirlitsferðarinnar verður síðan
sent viðkomandi lækni. Ekki skal tilkynna slys á þessu eyðublaði.
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Grunuð

Dagsetning greiningar
Ár, mánuður eða dagur eftir því sem við á

Tímabil einkenna
Hve lengi einkenni hafa varið í árum, mánuðum eða dögum

Reykingar í pakkaárum⁴
0 ef engar

Aðrir sjúkdómar
ICD-10 númer

Tengsl sjúkdóms og starfs

Aðrar upplýsingar
Þær upplýsingar mega einnig fylgja á sér blaði

Undirskrift
Aðsetur læknis		Dagsetning		Læknanúmer

					Undirskrift læknis

4

1 pakkaár: Reykt sem svarar 1 sígarettupakka (20 sígarettur) á dag í 1 ár. 1 bréf af píputóbaki
svarar til 2 sígarettupakka.

Aðstoð eða nánari upplýsingar
Ef upp vakna spurningar um umsóknarferlið eða óskað
er eftir aðstoð skal hafa samband við Vinnueftirlitið.

almennt@vinnueftirlitid.is
vinnueftirlitid.is / +354 550 4600

