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Breytingar des/jan 2020.

Hámarkgreiðslur einstaklings verður
26.753 kr 26.800 kr (26.100)

Hámarksgreiðsla aldraða, öryrkja, baran og barna með ummönnunarmat verður
17.835 kr. 17.900 kr. (17.400 )

Hámarksgreiðsla barna í sömu fjölskyldu, verður
17.835 kr 17.900 kr. (17.400 )

Heilsugæsla
Inn koma nýir liðir
1.
2.
3.
4.

Sjúkratryggðir á heilsugæslustöð sem þeir eru skráðir á 700 kr.
Sjúkratryggðir á heilsugæslustöð sem þeir eru ekki skráðir á 1.200 kr.
Aldraðir og öryrkar greiða ekkert gjald.
Börn og börn með umönnunarmat greiða ekkert gjald.

(Var áður gjald fyrir almenna 1.200 kr.)
Ó breytt komugjöld utan dagvinnutíma, gjöld vegna vitjana lækna,

11. gr. - Gjald fyrir aðra þjónustu
Hækkun er á öllum liðum og er verð sem hér segir:

1. Þungunarpróf, 174 kr. 180 kr. (170 )
2. Streptokokkarannsóknir, 338 kr. 340 kr. (330)
3. Lyfjaleit í þvagi 871 kr. , 880 kr. (850)
4. CRP (C-reaktíft prótein), 1.230 kr. 1.300 kr. (1200)
5. HbA1c (glýkósýlerað hemóglóbín), 2.358 kr. 2.400 kr. (2.300)
6. Berklapróf (Mantoux), kostnaðarverð/innkaupsverð.
7. Lykkja (T), 3.383 kr.3.400 kr. (3.300)
8. Hormónalykkja, kostnaðarverð/innkaupsverð.
9. Ofnæmispróf (prick húðpróf), kostnaðarverð/innkaupsverð.
10. Pokar vegna blóðaftöppunar, 1.333 kr. 1.400 kr. (1.300 )
11. Námskeið fyrir verðandi foreldra:
a. Námskeið um undirbúning fæðingar, 11.173 11.200 kr. (10.900)
b. Námskeið fyrir verðandi tvíburaforeldra,11.173 11.200 kr. (10.900)
c. Fræðsla um brjóstagjöf, 6.253 kr 6.300 kr. (6.100) fyrir par, 3.178 kt 3.200 kr. (3.100)
fyrir einstakling.
d. Heilsan mín – meðgangan: heilsunámskeið fyrir barnshafandi konur í yfirvigt.
Námskeiðið er þátttakendum að kostnaðarlausu.
12. Færniþjálfunarnámskeið fyrir foreldra og börn:
a. Uppeldisnámskeið fyrir foreldra,10.865 kr. 10.900 kr. (10.600) fyrir eitt foreldri og
13.428 kr.13.500 kr. (13.100) fyrir báða foreldra.
b. Uppeldis- og foreldrafærninámskeið fyrir foreldra barna með ADHD,12.198 12.200
kr. (11.900)fyrir eitt foreldri og 16.195 kr. 16.200 kr. (15.800)fyrir báða foreldra.
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c. Snillingarnir – færniþjálfunarnámskeið (samskipti, tilfinningastjórn, athygli o.fl.)
fyrir 8–10 ára börn með ADHD,11.173 kr. 11.200 kr. (10.900)
d. Klókir krakkar – meðferðarnámskeið fyrir börn með kvíða og foreldra þeirra, 16.195
kr 16.200 kr. (15.800)fyrir barn og foreldri.
e. Vinasmiðjan – færniþjálfunarnámskeið fyrir börn á einhverfurófi, 12.813 kr 12.900
kr. (12.500)
Gjöld þessi renna til rekstur heilsugæslustöðvar

Gjöld vegna krabbameinsleitar.
1. Fyrir legstrok, sjúkratryggður almennt,4.818 kr. 4.900 kr. Aldraðir og öryrkjar 2.460 kr.
2.500 kr. (4.700/2.400)
2. Fyrir mynd af brjóstum, sjúkratryggður almennt 4.818 kr. 4.900 kr. Aldraðir og öryrkjar
2.460 kr. 2.500 kr. (4.700/2.400)
3. Þegar legstrok er tekið og mynd af brjóstum tekin í sömu komu greiða sjúkratryggðir
almennt 7.175 kr. 7.200 kr. Aldraðir og öryrkjar 3.588 3.600 kr. (7.000/3.500)

Sjúkrahús.
13. gr.

Komugjöld.
1. Sjúkratryggðir almennt 6.868kr . , 6.900 kr. (6.700)
2. Aldraðir og öryrkjar, 4.5510 kr 4.600 kr. (4.400)
3. Börn og börn með umönnunarmat greiða ekkert gjald.
Fyrir komu og endurkomu á dag- eða göngudeild sjúkrahúsa vegna þjónustu annarra en
sérgreinalækna skulu sjúkratryggðir greiða sem hér segir:
1. Sjúkratryggðir almennt,3.793 kr. 3.800 kr. (3.700)
2. Aldraðir og öryrkjar, 2.460 kr. 2.500 kr. (2.400)
3. Börn og börn með umönnunarmat greiða ekkert gjald.
Sjúkratryggðir almennt skulu greiða 26.753 kr 26.800 kr. (26.100) fyrir keiluskurðaðgerðir, sbr.
þó 3. gr. Aldraðir og öryrkjar greiða 2/3 af því sem sjúkratryggðir almennt greiða, sbr. 3. gr.
Sjúkratryggðir almennt skulu greiða 26.753 kr 26.800 kr. (26.100) fyrir kransæða- og
hjartaþræðingu, sbr. þó 3. gr. Aldraðir og öryrkjar skulu greiða 2/3 af því sem sjúkratryggðir
almennt greiða fyrir kransæða- og hjartaþræðingu, sbr. 3. gr. Börn og börn með umönnunarmat
greiða ekkert gjald.

Gjald fyrir endurtengingu eggjaleiðara eða sáðrásar eftir
ófrjósemisaðgerð.
Fyrir endurtengingu eggjaleiðara eftir ófrjósemisaðgerð skal sjúkratryggður greiða 268.140 kr
268.200 kr. (261.600) Fyrir endurtengingu sáðrásar eftir ófrjósemisaðgerð skal sjúkratryggður
greiða 320.210 kr. 320.300 kr. (312.400)
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Gjald samkvæmt þessari grein rennur til reksturs sjúkrahúss.

15. gr.

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu, hjá heimilislæknum og á
sjúkrahúsum.
Fyrir önnur læknisvottorð en tilgreind eru í 1. mgr. skal innheimta gjöld sem hér segir:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Ekkert gjald fyrir vottorð vegna andláts (dánarvottorð).
Fyrir vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 625 kr. 630 kr. (610)
Fyrir vottorð vegna sjúkranudds 1.435 kr. , 1.500 kr. (1.400)
Fyrir vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini,
heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, vottorð um heilsufar einstaklinga til
félagsþjónustunnar og annarra stofnana, vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar,
vottorð vegna veitingar ökuleyfis og endurgreiðslu ferðakostnaðar, svo sem ferðarofs,
vottorð til skattyfirvalda og vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og
fósturforeldra 2.050 kr 2.100 kr. (2.000)
Fyrir vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.435
kr. 1.500 kr. (1.400)
Fyrir vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða, fóstureyðingar og
ófrjósemisaðgerðar skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið
og skal greiða 4.818 kr. 4.900 kr. (4.700)fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
Fyrir vottorð vegna byssuleyfis, skóla og sumarbúða erlendis og um heilsufar eða
vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 5.740
kr. 5.800 kr. (5.600)
Fyrir vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til
tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða
ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna, vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og
dvalar eða starfa erlendis, fyrir ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni
þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð), skal miða við hversu langan tíma
það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. 4.900 kr. (4.700)fyrir hverjar
byrjaðar 20 mínútur.

17. gr.

Gjöld fyrir rannsóknir, geisla- og myndgreiningar og beinþéttnimælingar.
1. Sjúkratryggðir almennt 2.768 kr. , 2.800 kr. (2.700)
2. Aldraðir og öryrkjar 1.845 kr, 1.900 kr. (1.800)
3. Börn með beiðni um rannsókn frá heimilis- eða heilsugæslulækni, eða hafa fengið tilvísun
til sérgreinlæknis frá heilsugæslu- eða heimilislækni ekkert gjald, annars 1.845 kr. 1.900
kr. (1.800)
4. Börn yngri en tveggja ára og börn með umönnunarmat ekkert gjald.
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32. gr.

Gjald fyrir sjúkraflutninga.
Fyrir sjúkraflutning á sjúkrahús/heilbrigðisstofnun og frá sjúkrahúsi/heilbrigðisstofnun skulu
sjúkratryggðir greiða 7.175 kr. 7.200 kr. (7.000)

Fylgiskjal I.

Ákveðið heildarverð fyrir geisla- og myndgreiningar til viðmiðunar við útreikning á greiðsluhluta sjúklings fyrir komu á heilsugæslustöð og sjúkrahús þar sem ekki er um innlögn að ræða,
sbr. 2. og 4. mgr. 14. gr. reglugerðar þessarar.
Flokkar Verð kr.
Flokkar Verð kr. 1. fl.
2. fl.
3. fl.
4. fl.
5. fl.
6. fl.
7. fl.
8. fl.
9. fl.
10. fl.

5.058
6.745
10.839
17.584
21.679
24.088
26.015
27.701
33.241
33.723

Flokkar
1. fl.

5.058

17. fl.

122.846

2. fl.

6.745

18. fl.

264.963

3. fl.

10.839

19. fl.

380.583

4. fl.

17.584

5. fl.

21.679

6. fl.

24.088

7. fl.

26.015

8. fl.

27.701

9. fl.

33.241

10. fl.

33.723

11. fl.

36.131

12. fl.

38.540

13. fl.

42.153

14. fl.

54.197

15. fl.

60.219

16. fl.

67.445
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Verðflokkar í jáeindaskanna
Verðflokkar í jáeindaskanna kr.
20. fl. 701-70 207.153 860
20. fl. 701-71 224.736 933
20. fl. 701-72 233.167 968
20. fl. 701-73 224.736 933
20. fl. 701-74 233.167 968
20. fl. 701-75 224.736 933
20. fl. 701-76 233.167 968
20. fl. 704-70 351.437 1.459
20. fl.
701-70
207.153

860

20. fl.

701-71

224.736

933

20. fl.

701-72

233.167

968

20. fl.

701-73

224.736

933

20. fl.

701-74

233.167

968

20. fl.

701-75

224.736

933

20. fl.

701-76

233.167

968

20. fl.

704-70

351.437

1459

Verð skv. eldri reglugerð:

