
Hvað á ég að greiða fyrir 

læknisþjónustu og heilsugæslu?                       
Gildir frá 1. maí 2017

Almennir
Aldraðir og 

öryrkjar (i)
Börn 0-2 ára 

Börn 2-17 ára án 

tilvísunar

Börn 2-17 ára 

með tilvísun

Börn með 

umönnunarmat (ii)

Heilsugæsla

Koma á heilsugæslustöð eða til heimilislæknis á 

dagvinnutíma  kl. 08 - 16
                      1.200 kr.                           600 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Koma á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma kl. 16 - 08 og á 

laugardögum og helgidögum
                      3.100 kr.                       1.500 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Vitjun læknis á dagvinnutíma kl. 08 - 16                       3.400 kr.                       1.700 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Vitjun læknis utan dagvinnutíma kl. 16 - 08 (iii)                       4.500 kr.                       2.200 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Sérfræðingar og sjúkrahús

Koma og endurkoma á slysadeild og bráðamóttöku sjúkrahúsa 6.200 kr. 4.100 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Koma og endurkoma á dag- eða göngudeild sjúkrahúsa vegna 

þjónustu annarra en sérgreinalækna
3.400 kr. 2.200 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Koma til samningsbundins sérfræðings utan sjúkrahúsa og á 

göngdeild eða dagdeild sjúkrahús

90% af umsömdu eða 

ákveðnu heildarverði fyrir 

komuna (iv)

2/3 af því sem 

sjúkratryggðir almennt 

greiða fyrir komuna (iv)

0 kr.
1/3 af því sem 

sjúkratryggðir almennt 

greiða fyrir komuna (iv)

0 kr. 0 kr.

Krabbameinsleit

Legstrok og mynd af brjóstum í sömu komu                       4.400 kr.  2.200 ,0 

Mynd af brjóstum                       4.400 kr.  2.200 ,0 

Legstrok og mynd af brjóstum í sömu komu                       6.600 kr.                       3.300 kr. 

Rannsóknir á rannsóknarstofu / rannsókn á sýni 2.500 kr. 1.650 kr. 0 kr. 1.650 kr. 0 kr. 0 kr.



Geisla- og myndgreiningar og 

beinþéttnimælingar

90% af umsömdu 

heildarverði* eða verði 

skv. Fylgiskjali 1

2/3 af því sem 

sjúkratryggðir almennt 

greiða

0 kr.

1/3 af því sem 

sjúkratryggðir almennt 

greiða

0 kr. 0 kr.

(ii) Börn með umönnunarmat: Sjúkratryggð börn og ungmenni á aldrinum 18 og 19 ára sem eru með umönnunarmat frá Tryggingastofnun ríkisins

(iii) Hafi læknir sjálfur valið að sinna vitjun utan dagvinnuíma skal greiða vitjanagjald dagvinnutíma.

(iv) Umsamið heildarverð: Gjald sem samið hefur veirð um í samningum Sjúkrarygginga Íslands við veitendur heilbrigðisþjónustu, skv. IV. Kafla laga nr. 112/2008, um sjúkraryggingar.

(i) Aldraður: Sjúkratryggður einstaklingur 67 ára og eldri og sjómaður 60 ára og eldri sem hefur stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur, sbr. 8. og 9. mgr. 17. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar. Öryrki: Sjúkratryggður einstaklingur sem 

hefur verið metinn til a.m.k. 75% örorku hjá Tryggingastofnun ríkisins, sbr. b-lið 1. mgr. 18. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar. Einstaklingar með endurhæfingarlífeyri njóta sömu réttinda og öryrkjar.


