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Gjaldskrárbreytingar 1.1.2016 
 

 
Þann 1. janúar næstkomandi tekur gildi ný reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í 
kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu.  
 

Hlutdeild ósjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu mun einnig breytast og 
mun sú breyting taka gildi 1. janúar 2016.  
 

Reglugerðir þessar eru aðgengilegar á vef Sjúkratrygginga Íslands eða með því að 
smella hér. 
 

Í Sögu þarf að gera ýmsar breytingar í einingunni „Stillingar“. Þeim sem þurfa frekari 
aðstoð er velkomið að hafa samband í síma 545-3333 eða með því að senda línu á 
thjonusta@tmsoftware.is . Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar varðandi það sem þarf að 

breyta að þessu sinni. 
 
 
Fast gjald ósjúkratryggðra við komu til sérfræðinga verður 4200 kr og er því gjaldi 

breytt í stilligildi 3014. Til þess að breyta stilligildi er farið í „Umsjón“ – „Stillingar“ – 
„Stillingar“.  Sjá mynd: 
 

 
 
 
Einingaverð samkvæmt rammasamningi milli SÍ og sérgreinalækna hækkar 

01.01.2016. Nýtt einingarverð verður 367,00 kr.  
 
Til þess að breyta einingaverði sérgreinalækna þarf að fara í „Umsjón“ – „Stillingar“ – 

„Einingaverð“ og velja þar „Sérfræðingaeining“ og uppfæra verðið þar. Verðið var 
áður 355,00 kr. en breyta á verðinu í 367,00 kr.  Einnig þarf að breyta einingaverði 
fyrir „Hjartaómun“ og „EKG og Holter“ á þeim stöðum þar sem sérfræðingar 

framkvæma og lesa úr þeim rannsóknum. Sjá mynd hér fyrir neðan: 

http://www.sjukra.is/
http://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/log-og-reglugerdir/
mailto:thjonusta@tmsoftware.is
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Einingaverð fyrir Röntgen hækkar úr 204 kr í 212 kr. Breyting á einingaverði í 

Röntgen er einnig gerð í „Umsjón“ – „Stillingar“ – „Einingaverð“. Sjá mynd hér fyrir 
ofan. 
 

 
Verðskrá 
Breyta þarf verði á öllum gjaldflokkum samkvæmt reglugerðinni og brýnum við fyrir 
kerfisstjórum að lesa gaumgæfilega reglugerðina, bæði fyrir sjúkratryggða og 
ósjúkratryggða. Á myndinni hér fyrir neðan er einungis sýnt hvernig breyta skal 

komugjaldi á slysadeild/bráðamóttöku sjúkrahúss. Athugið að aðrar 
gjaldskrárbreytingar (sjá reglugerð) eru gerðar með sama hætti og sýnt er á 
myndinni. Farið er í „Umsjón“ – „Stillingar“ – „Verðskrá“ og verði breytt fyrir alla 

gjaldflokka með og án afsláttar.  
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Formúlur 
Breyta þarf formúlum á eftirfarandi hátt. Hægt er að afrita og líma formúlurnar inn í 

viðkomandi reiti í Sögu. Athugið að þetta eru ekki allar formúlur sem til eru, þetta er 
aðeins til leiðbeininga um hvernig á að breyta þeim. 
 

Formúlur fyrir sérfræðingaeiningar 1. janúar 2016. 

Almennur 18-66 ára:  1;5700;0,4;0;0;1;2300;0,133300;0;0 
Örorkulífeyrisþegi: 1;2100;0,133300;0;0;2;5700;0,4;1010;0,111111 

Barn: 2;5700;0,4;890;0,111111;2;5700;0,4;650;0,111111 

*Athugið að ef um komu til sérfræðings á göngudeild sjúkrahúsa þá greiða börn 

ekki neitt og þá er formúlan eftirfarandi: 
Barn: 2;0;0;0;0;2;0;0;0;0 

Barn með umönnunarbætur: 2;0;0;0;0;2;0;0;0;0 

Ósjúkratryggðir:  1;0;1,0;0;0;1;0;1,0;0;0 
Aldraðir II (70+):  1;2100;0,133300;0;0;2;5700;0,4;1010;0,111111 

Aldraðir II (60-69, grátt kort):  

1;2100;0,133300;0;0;2;5700;0,4;1010;0,111111 

Aldraðir I (67-69):  1;4400;0,133300;0;0;1;1900;0,133300;0;0 
 

Formúlur fyrir Röntgeneiningar – geisla og myndgreiningar (og t.d. hjartaómun): 

Almennur 18-66 ára:  1;3200;0,4;0;0;1;1100;0,1333333;0;0 
Örorkulífeyrisþegi: 1;1200;0,133300;0;0;2;3200;0,4;570;0,111111 

Barn: 2;3200;0,4;510;0,111111;2;0;0;0;0 

Barn með umönnunarbætur:  2;0;0;0;0;2;0;0;0;0 
Ósjúkratryggðir: 1;0;1,0;0;0;1;0;1,0;0;0 

Aldraðir II (70+): 1;1200;0,133300;0;0;2;3200;0,4;570;0,111111 

Aldraðir II (60-69, grátt kort):  1;1200;0,133300;0;0;2;3200;0,4;570;0,111111 

Aldraðir I (67-69):  1;2600;0,1333333;0;0;1;880;0,1333333;0;0 

Formúlur fyrir Rannsóknir - Holter og EKG (rannsóknar- og röntgeneining): 

Almennur 18-66 ára:  1;2500;0;0;0;1;1200;0;0;0 

Örorkulífeyrisþegi:  1;880;0;0;0;1;440;0;0;0 

Barn: 1;350;0;0;0;2;0;0;0;01 
Barn með umönnunarbætur:  2;0;0;0;0;2;0;0;0;0 

Ósjúkratryggðir: 1;0;1,0;0;0;1;0;1,0;0;0 

Aldraðir II (70+): 1;880;0;0;0;1;440;0;0;0 
Aldraðir II (60-69, grátt kort):  1;880;0;0;0;1;440;0;0;0 

Aldraðir I (67-69):  1;1900;0;0;0;1;730;0;0;0 
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Stillingar 
Hámarksupphæð á reikningum er stillt í gjaldflokkum. Til þess að breyta 
hámarksupphæð er farið í „Umsjón“ – „Stillingar“ – „Gjaldflokkur“.  

 

Hámarksupphæðir fyrir árið 2016 eru eftirfarandi: 
 

Hámarksupphæð fyrir almenna sjúklinga hækkar úr 33.600 kr. í 35.200 kr. 
Hámarksupphæð fyrir aldraða 67-69 ára hækkar úr 26.900 kr. í 28.200 kr. 
Hámarksupphæð fyrir 70 ára og eldri hækkar úr 8.500 kr. í 8.900 kr. 

Hámarksupphæð fyrir börn yngri en 18 ára hækkar úr 10.200 kr. í 10.700 kr. 

 
 
 

Hreinsun afsláttarkorta fyrir þá sem eru EKKI tengdir réttindagátt SÍ 
 
Til að hreinsa út afsláttakort þarf að fara inn á My Computer, þar á SagaHome drifið 

og opna möppuna Bin þar finnið þið skrána CardCl.exe. 
Þið keyrið þessa skrá (tvísmella á hana), þá birtist eftirfarandi gluggi og þá er smellt á  
hnappinn Hreinsa afsláttarkort og veljið Já við spurningunni sem kemur upp. Að 

lokum þarf að gefa upp notendanafn og lykilorð í innskráningarglugga. 
 
 

 
 

Með kveðju 

TMS - Heilbrigðislausnir 

 


