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Stillingar í Sögu 2017.1 vegna nýrra laga um
greiðsluþátttöku sjúkratryggðra einstaklinga
Þann 1. maí næstkomandi tekur gildi nýtt greiðsluþátttökukerfi kostnaðar einstaklinga vegna
heilbrigðisþjónustu. Kerfisstjórar í Sögu þurfa að huga að nokkrum atriðum til þess að allt
virki sem skildi þegar breytingarnar taka gildi. Komið er stilligildi (2071) sem sér til þess að
tilvísunarkerfi fyrir börn virki og hægt sé að taka á móti nýju stöðuskeyti frá
Sjúkratryggingum Íslands. Þegar komureikningar eða sérfræðireikningar eru sendir sendast
nú aukalega með raðnúmer Sjúkratrygginga vegna tryggingarlegrar stöðu og læknanúmer
tilvísunarlæknis.
Almennar leiðbeiningar
Stilligildi 2071 mun sjálfkrafa virkjast á hverjum stað þann 1. maí næstkomandi. Við óskum
þó eftir því að kerfisstjórar skoði stilligildið til þess að sannreyna að það sé virkt (ekki fyrr en
1. maí). Ef það er ekki virkt þá vinsamlegast virkið það. Það er gert með því að fara í
„Umsjón“ – „Stillingar“ – „Stillingar“ og þar er stilligildi 2071. Stilligildi 2071 er í flokknum:
„Afgreiðsla – Uppgjör og reikningar“. Til þess að breytingar á stilligildum taki gildi þurfa
notendur að endurræsa Sögu. Þeir viðskiptavinir sem telja sig þurfa aðstoð við að stilla þetta
í Sögu geta haft samband við okkur.

Þegar búið er að virkja stilligildi 2071 þá breytist afgreiðsluglugginn þannig að greiðsluþak
sjúklings birtist neðst í glugganum. Greiðsluþak sjúklings uppfærist einu sinni á sólarhring, á
nóttunni. Þar sem greiðsluþak sjúklings uppfærist bara einu sinni á sólarhring þá getur komið
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fyrir að sjúklingur greiði of mikið á einum degi en Sjúkratryggingar Íslands munu sjá um
endurgreiðslur.

Tilvísun fyrir börn
Ef um er að ræða barn frá 2 ára aldri, sem er með tilvísun, þá þarf að byrja á því að skrá
tilvísunina inn í Sögukerfið. Ef barnið er með tilvísun frá lækni verður greiðsluþátttaka
barnsins 0 krónur og SÍ greiðir allan reikninginn.
Ef stilligildi 2071 er virkt eftir 1. maí þá reiknast hlutur Sjúkratrygginga í reikningi barns með
tilvísun frá lækni 100%, þ.e. barn greiðir ekkert. Tilvísunarlækni og tegund tilvísunar þarf
alltaf að skrá, einnig þegar um endurkomur er að ræða. Í Sögu er stilligildi 2064 sem leyfir
ekki að skrá tímabókun nema spurningu hafi verið svarað um hvort einstaklingur hafi tilvísun
og þá hvers eðlis. Þetta gæti hentað vel barnalæknum sem hitta eingöngu sjúklinga með
gjaldflokkinn BARN.
Til að afgreiðsluglugginn í Sögu reikni hlutdeildina 100% þarf að setja tilvísandi lækni í
komugluggann eða tímabókunargluggann áður en reikningur er gerður. Tilvísun verður að
vera annað hvort „Já, frá heilsugæslustöð“ eða „Já, frá slysa- og bráðamóttöku“ og verður að
velja lækni með læknanúmer í reitinn „Tilvísandi læknir“. Sá læknir sem er valinn í
komuglugganum gildir svo á reikningnum. Tryggingaleg staða einstaklingins þarf að vera
BARN.
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Mikilvægt er að „Læknaskrá“ á hverjum stað sé uppfærð regluglega og sjá kerfisstjórar eða
læknaritarar oftast um að halda þessari skrá við.
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Verklag vegna reikninga aðgerðalækna og svæfingalækna – samkvæmt tilmælum frá SÍ:
„Til að reikningar frá svæfingalæknum og aðgerðarlæknum komist í gengum
villuprófanir hjá Sjúkratryggingum, þá þarf að viðhafa eftirfarandi verklag við gerð
reikninga þar sem aðgerðarlæknir og svæfingalæknir koma að sömu aðgerð:
1.
Aðgerðalæknir gerir sinn reikning alltaf á undan svæfingalækni. Einstaklingur
greiðir samkvæmt upplýsingum í stöðuskeyti fyrir aðgerð.
2.
Svæfingalæknir gerir sinn reikning á eftir aðgerðalækni. Við uppgjör einstaklings
er tekið tillit til greiðslu hans í reikningi aðgerðalæknis.
3.
Einstaklingur á aldrei að greiða samanlagt hærri fjárhæð hjá aðgerða- og
svæfingalækni en greiðslumarkið (hámarksgreiðsla mánaðar) í stöðuskeytingu.
4.
Svæfingalæknar þurfa að útfæra tölvukerfin hjá sér með þeim hætti að einfalt
sé að taka tillit til fjárhæðarinnar sem einstaklingur hefur þegar greitt hjá
aðgerðalækni. Mismunur greiðslumarksins og þess sem greitt var í reikningi
aðgerðarlæknis er sú fjárhæð sem einstaklingur greiðir svæfingalækni.
5.
SÍ tekur við reikningunum og gerir upp hvorn reikning fyrir sig í samræmi við
greiðslur einstaklinga eins og þær eru skráðar í reikningana.“
Dæmi:
Hér er dæmi um einstakling sem er í gjaldflokknum „Almennur“ og er greiðsluþak hans:
17.931 kr. Hann fer í aðgerð og þarf að greiða 4.954 kr. Móttökuritari þarf að draga 4.954 frá
17.931 til að finna út nýja greiðsluþakið (nýja greiðsluþakið yrði þá 12.977 kr.) áður en
reikningur er gerður fyrir svæfingalækninn. Móttökuritari prentar út reikning fyrir
aðgerðalækni og gerir svo reikning fyrir svæfingalækninn.
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Móttökuritari setur inn gjaldalið fyrir svæfingalækninn. Móttökuritari breytir greiðsluþakinu í
mismuninn, sem var: 12.977 kr. og þá sést að sjúklingur þarf að greiða 12.977 kr.

Athugið eftirfarandi:
 Formúlur detta út, þ.e. ekki þarf að viðhalda þeim lengur. Óþarfi er samt að henda þeim eða
óvirkja.
 Sjúkratryggingar Íslands hafa óskað eftir því við veitendur heilbrigðisþjónustu að senda helst
daglega reikninga vegna sérfræðiþjónustu. Ef veitendur heilbrigðisþjónustu geta það ekki þá verður
að senda reikninga á þriðjudögum og föstudögum fyrir kl. 08.
 Veitendur heilbrigðisþjónustu mega breyta greiðsluþaki sjúklings ef sjúklingur sannreynir að hann
hefur greitt upp í þakið með viðeigandi kvittunum. Það er aftur á móti alfarið á ábyrgð hverrar
stofnunar hvernig hún leysir úr þessu.

Með kveðju,
TMS - Heilbrigðislausnir

