Sögustund 3. janúar 2012

Gjaldskrárbreytingar 1.1. 2012
Þann 1. janúar næstkomandi tekur gildi ný reglugerð um hlutdeild sjúkratryggðra í
heilbrigðisþjónustu.
Í Sögu þarf að gera breytingar í einingunni Stillingar. Þeim sem þurfa frekari aðstoð er
velkomið að hafa sambandi í síma 545-3333 eða með því að senda línu á thonusta@emr.is.

Verðskrá
Breyta þarf verði á gjaldflokkum skv. gjaldskránni. Á myndinni er aðeins sýnt hvernig breyta
skal krabbameinsleit og ósjúkratryggðum. Athugið að þar sem verð breytist á vottorðum,
bólusetningum, rannsóknum og öðrum gjaldaliðum (sjá reglugerð) er breytingin gerð með
sama hætti og sýnt er á myndinni.

Einingaverð
Breyting hefur átt sér stað á einingaverði fyrir röntgen. Röntgen einingin var 180,25 en er nú
189,84.

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 sérfræðieiningar
Sérfræðingar, rannsókn og myndgreining pr. 1. jan 2012.
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Almennur
Sérfræðieining
Lífeyrisþegi undir 70 Sérfræðieining
Lífeyrisþegi
Sérfræðieining
Börn
Sérfræðieining

1;4200;0,4;0;0;1;1700;0,133300;0;0
1;3300;0,133300;0;0;1;1300;0,133300;0;0
1;1500;0,133300;0;0;2;4200;0,4;760;0,111111
2;4200;0,4;690;0,111111;2;4200;0,4;490;0,111111

Almennur
Lífeyrisþegi undir 70
Lífeyrisþegi
Börn

Myndgreining
Myndgreining
Myndgreining
Myndgreining

1;2300;0,4;0;0;1;820;0,133300;0;0
1;1900;0,133300;0;0;1;660;0,133300;0;0
1;870;0,133300;0;0;2;2300;0,4;440;0,111111
2;2300;0,4;380;0,111111;2;0;0;0;0

Almennur
Lífeyrisþegi undir 70
Lífeyrisþegi
Börn

Rannsókn
Rannsókn
Rannsókn
Rannsókn

1;1800;0;0;0;1;870;0;0;0
1;1300;0;0;0;1;540;0;0;0
1;660;0;0;0;1;330;0;0;0
1;260;0;0;0;2;0;0;0;0

Stillingar
Hámarksupphæð á reikningum er stillt í gjaldflokkum

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:

Hér smellið þið á hnappinn Hreinsa afsláttarkort og
veljið Já við spurningunni sem kemur upp. Að lokum
þarf að gefa upp gl_saga lykilorðið í eftirfarandi Login
glugga.
Einnig má finna nákvæmari leiðbeiningar á
http://thjonusta.emr.is/documents/saga/Handbooks_
web/ApplicationHelp.htm
Með kveðju TMS
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