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ORGANISATIONS NR: 

ARBETSGIVARE:    

Kompletterande upplysningar

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
  Sjukdomsfallet fortsätter efter dag 14 
  Läkarintyg finns 

     Sjukdomsorsak (ej obligatorisk uppgift, annat än vid rehabilitering 
     och/eller upprepade sjukdomsfall)    

Riktigheten av lämnade uppgifter försäkras härmed: 
Datum/namnteckning     Arbetsgivarens ex.
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