
   Sögustund  15. apríl 2020 

Breyting á reglugerð og gjaldskrá sérgreinalækna 
v/fjarlækninga tekur gildi 15. apríl 2020 

 

Sjúkratryggingar Íslands sendu út tilkynningu um breytta reglugerð og 
gjaldskrá sérgreinalækna vegna fjarlækninga í gær og tekur nýja reglugerðin gildi í dag, 15. 
apríl. 
 

Athugið að gjaldaliður FT-001-01 fellur úr gildi. 
 

Bæta þarf við eftirfarandi gjaldaliðum til bráðabirgða hjá þeim sem við á. 

• FT-001-04 Rafræn samskipti, 12 einingar 
• FT-002-04 Fjarlækning, 25 einingar 
• FT-002-05 Fjarlækning geðlækna, samskipti vara í að lágmarki 45 mín., 44 einingar 
• FT-002-06 Fjarlækning barnageðlækna, samskipti vara í að lágmarki 45 mín., 52 

einingar 

 

Sjá nánar á heimasíðu SÍ eftirfarandi slóðir: 
https://www.sjukra.is/um-okkur/fjarhaedir-og-gjaldskrar/ 
  
https://www.sjukra.is/heilbrigdisstarfsfolk/sergreinar-laekna/ 
  
https://www.sjukra.is/um-okkur/log-og-reglugerdir 
 
 
Kerfisstjórar á hverjum stað, þar sem sérgreinaþjónusta fer fram og veitt er fjarþjónusta, er 
ráðlagt að bæta við þessum sérfræðieiningum í Sögu og óvirkja FT-001-01.  
 
Leiðbeiningar um það hvernig á að bæta við Sérfræðieiningu í Sögu 
Til þess að bæta við Sérfræðieiningu þarf að fara í Umsjón - Stillingar - Sérfræðieiningar. Í 
horninu uppi vinstra megin er smellt á „grænan plús“, þá verður sjálfkrafa til ný lína í 
töflunni. Allt sem er stjörnumerkt verður að fylla út. „Númer“ verður sjálfkrafa til (raðnúmer) 
og þarf ekki að breyta því. Skrifið inn TR-númerið. Það má ekki vera bandstrik í TR-
númerinu. Skrifið lýsingu og fjölda eininga. Númer einingar er: 1. Hakið í „Virkt“. Munið að 
vista í lokin með bláa „Vista“ tákninu efst í horninu vinstra megin. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjukra.is%2Fum-okkur%2Ffjarhaedir-og-gjaldskrar%2F&data=02%7C01%7Cgudrunj%40origo.is%7C2f64b8d48fd645af9abb08d7e0758245%7C470852d578e34ee3bee9e9638b276d14%7C0%7C0%7C637224667614822153&sdata=9LW7DRUXQ5nwxrou6Jamlw0O%2BUvI4k8CqqLW3yqFneA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjukra.is%2Fheilbrigdisstarfsfolk%2Fsergreinar-laekna%2F&data=02%7C01%7Cgudrunj%40origo.is%7C2f64b8d48fd645af9abb08d7e0758245%7C470852d578e34ee3bee9e9638b276d14%7C0%7C0%7C637224667614832147&sdata=R8lTf66ZpAkCg14k5DD9E1%2FW9tIJe4w%2B%2BCnovHuV6HU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjukra.is%2Fum-okkur%2Flog-og-reglugerdir&data=02%7C01%7Cgudrunj%40origo.is%7C2f64b8d48fd645af9abb08d7e0758245%7C470852d578e34ee3bee9e9638b276d14%7C0%7C0%7C637224667614832147&sdata=jbsLLQgjUGFyC2ovzaBcWP%2F%2BeejmqARdYdst5trb7xk%3D&reserved=0
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Leiðbeiningar um það hvernig á að óvirkja sérfræðieiningu í Sögu 
Til þess að óvirkja Sérfræðieiningu þarf að fara í Umsjón - Stillingar - Sérfræðieiningar. 
Smellið á dálkaheitið „TR-númer“ til þess að raða töflunni eftir TR-númeri. Finnið FT00101 og 
smellið á línuna. Afhakið í „Virkt“ og munið að vista í lokin með bláa „Vista“ tákninu efst í 
horninu vinstra megin. 

 

 
 
Með kveðju 

Origo Heilbrigðislausnir 


