Umsóknarblað um upptøku/umlætting
á
Eysturoyar Røktar– og Ellisheim
Umsøkjarin verður biðin um at svara spurningunum á 1. blaðsíðu, áðrenn hann vendir sær til læknan. Læknin, ið so fær umsóknarblaðið, gevur eina
læknaváttan á 2. og 3 síðu og sendir síðani umsóknarblaðið til Røktar– og Ellisheimið í Runavík.
(Tygum verða biðin um at skriva við spjaldrastavum og svara nágreiniliga øllum spurningum).
Alt Navnið

So 08

Gentunavn

Føðingardagur, -ár og staður og persónsnr.
Yrki (nú ella fyrr)
Búðstaður
(full adressa)
Hjúnarbandsstøða

Giftur _____

Ógiftur _____

Einkja _____

Einkjumaður _____

Skildur _____

Fráskildur _____

Navn sjúkrakassans

Navn
Búðstaður
Tlf.

Næstrafólk
Skyldskapur
Búgva tygum, ella hava tygum búð
Hjá húski(hjúnarfelaga, børnum ella
øðrum skyldfólki).

Gjøllari upplýsingar um, hví tygum ikki framvegis kunnu hava tann tilhaldsstað, tygum higartil hava havt; somuleiðis upplýsingar um livimátan møguligum
hjúnafelaga, og navn og bústað hjá teimum, sum kunnu geva heiminum nágreiniligari upplýsingar.

Er sjúka ella annað brek orsøk til, at søkt
verður um upptøku á heimið?
Hvussu leingi hava tygum havt sjúkuna ella
Høvdu tygum verið hjálpin heima, um so var, at tygum fingu eyka sjúkrarøkt, heimahjálp ella aðra hjálp?

Eru tygum sjálvur førur fyri

Er umsøkjarin

At lata tygum í og úr

Ja
Nei

At vaska tygum

At klár tygum sjálvum
um náttina

Ja
Nei

Við sítt fulla skil

(bygd)

Ja
Nei

At fáa tygum eta

Ja
Nei

At ganga
leysur
við stavi/styðjaður

At fara á WC

Ja
Nei

Friðarligur

Støðugt seingjar liggjandi

Ja
Nei

(dagfesting)

Ja
Nei

Ja
Nei

(undirskrift)

Um so er, at umsóknin verður undirskrivað av øðrum enn umsøkjaranum sjálvum, verður viðkomandi biðin um at siga frá skyldskaparviðurskiftum við
umsøkjaran

Aðrir upplýsingar frá heimasjúkrasystir, heimahjálp, sosialráðgevara ella øðrum. Her verður somuleiðis biðið um at fáa at vita, hvør ið hevur veitt umsøkjaranum
dagliga hjálp, og hvør ið kann geva heiminum teir bestu uplýsingar um umsøkjaran. (navn, bústað og telefon):

Ummæli frá læknanum
Av teimum upplýsingum, ið standa omanfyri, haldi eg, at umsøkjarin
Kann hjálpast heima
Kann hjálpast heima av heimahjálp/sjúkrasystir
Kann hjálpast heima, um húsið verður hóskandi innrættað
Kann hjálpast fullvæl á einum ellisheimi
Eigur at sleppa inn á røktar– og ellisheim
Møguligar serstakar viðmerkingar:

Dagfesting:
Undirskrift læknans:

LÆKNAVÁTTAN
Váttanin verður send til Eysturoyar Røktar– og Ellisheim, Friðartún, 620 Runavík
Alt navnið

Føðingardagur, -ár og –staður

Búðstaður

Yrki (nú og fyrr)

Navn læknans og bústaður
Stutt sjúkrasøga og sjúkraavgerð (somuleiðis týðandi inleggingar á sjúkrahús)

Viðgerð (í hesum sambandi upplýsingar um heilivág, sum viðkomandi fær í løtuni, somuleiðis, um umsøkjarin fær serstakan kost)

Setið X
Gongulag

Gongur leysur (ella við stavi)

Persónlig
viðurskifti

Setið X
Hoyrn

Hoyrir væl

Gongur, styðjaður

Hoyrir hampiliga væl

Sitandi (í koyristóli

Hoyrir illa

Støðugt seingjarliggandi

Heilt deyvur

Sjálvbjargin

Tala

Ikki talubrekaður

Hjálpast viðhvørt

Lítið talubrekaður

Hjálpast úr og í

Nógv talubrekaður

Hjálpast mestsum í øllum førum

Málleysur

Hjálpast í øllum
W.C.
viðurskifti

Sinnalag

Reinførur, sjálvbjargin á WC

Sinnalagið samsv. aldurin
Minni frávik frá tí vanliga

Reinførur, hjálpast á WC

Býttur

Ger stundum undir seg

Í ørviti, gongur uppi og melur

Ger altíð undir seg

Tunglyntur
Ranghugsanir, gyklingar

Sjón

Sær væl

Rópandi, harligur

Sær hampiliga væl

Vøsutur, brótandi, skitligur

Sær illa
Heilt blindur

Er daglig sjúkrarøkt neyðug
Er Læknavitjan ofta neyðug

Hædd:

Vakstrarlag:

Vekt:

Hold:

Møguligir aðrir upplýsingar, m.a. Hví umsøkjarin ikki framvegis kann hava tann tilhaldsstað, hann higartil hevur havt; somuleiðis upplýsingar um
hjúnarbandsstøðuna.
Dagfesting:

Undirskrift læknans

Stempul læknans

Viðv. Sjúkrahús-sjúklingum
Navn sjúkrahúsins:
Deild:

Ja/Nei
Ja/Nei

