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Greininn eins og hún er nú.

36. gr.
Til viðbótar þeim réttindum, sem þegar eru upptalin, skulu sjúkratryggingar

veita þá hjálp sem hér segir:
a. Almenna læknishjálp utan sjúkrahúsa hjá lækni sjúklings sem 

Tryggingasto&unin heíur gert samning við. Með reglugerð má ákveða gjald 
sem hinn sjúkratryggði greiði fyrir hvert viðtal á læknastofu og hverja vitjun 
til sjúklings. Sjúkratryggingar hafa heimild til að ákveða að sjúklingur greiði 
læknisreikninga að fullu og endurgreiða sjúkratryggingar þá sjúklingi sinn 
hluta.

b. Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir hjá sérfræðingum eða stofiiunum sem 
Tryggingastofiiun ríkisins hefur samning við. Ráðherra hefur heimild til þess 
að ákveða að skilyrði fyrir greiðslu sjúkratrygginga skuli háð tilvisun 
heilsugæslulæknis eða heimilislæknis. Fyrir hveija komu til sérfræðings 
samkvæmt tilvísun greiði sjúklingur gjald sem ákveðið skal með reglugerð. 
Með reglugerð skal sömuleiðis setja nánari reglur um notkun tilvísana, þar á 
meðal í hvaða tilvikum og með hvaða hætti Tryggingastofiiun rikisins geti 
tekið þátt í greiðslu kostnaðar vegna rannsókna og aðgerða hjá sérfræðingum 
þótt sjúklingur hafr ekki tilvísun.

c. Lyf sem sjúkratryggðum er lífsnauðsynlegt að nota að staðaldri. Af öðrum 
nauðsynlegum lyfjakostnaði greiðir sjúkratryggður gjald sem ákveðið skal með 
reglugerð. Sé heildarverð lyfs jafiit eða lægra en þessi mörk greiðir 
sjúkratryggður það. Eftir að nýtt lyf hefur fengið markaðsleyfi hér á landi skal 
nefiid skv. 41. gr. lyfjalaga ákveða hvort sjúkratryggingar taki þátt í greiðslu 
viðkomandi lyfs.

d. Röntgengreining og geislameðferð samkvæmt gjaldskrá sem heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra setur, þó þannig að sjúkratryggður greiðir 900 kr. fyrir 
hverja röntgengreiningu.

e. Sjúkradagpeningar skv. 38. gr.
f. Kostnað vegna aðstoðar ljósmóður við fæðingu í heimahúsum, ákveðinn með 

þeim hætti sem um ræðir í 39. gr., og að auki dagpeninga, jafiiháa 
sjúkradagpeningum, í 10 daga frá því fæðing hefst.

g. Tannlækningar skv. 37. gr.
h. Óhjákvæmilegan ferðakostnað læknis til þeirra sjúkratryggðu sem ekki eru 

ferðafærir sökum sjúkdóms síns, þó þannig að sjúkratryggður greiðir 100 kr. 
fyrir hveija ferð.

i. Ohjákvæmilegan flutningskostnað sjúkratryggðs i sjúkrahús innan lands að 7/8 
hlutum, enda sé flutningsþörf svo bráð og heilsu hins sjúkratryggða svo varið 
að hann verður ekki fluttur eftir venjulegum farþega- og flutningsleiðum. Þó 
greiðir sjúkratryggður aldrei meira en 2.400 kr. Sjúkraflutningur innan bæjar 
greiðist þó ekki og frá kostnaði við sjúkrabifreið dregst kostnaður vegna fyrstu 
10 km. Sömu reglur skulu gilda um flutning sjúks manns frá sjúkrahúsi til 
heimilis eða dvalarstaðar, enda verði hann ekki fluttur eftir venjulegum far- 
þegaflutningsleiðum. Sé fylgd nauðsynleg greiðist 7/8 af fargjaldi fylgdar- 
manns, jafiivel þó að um áætlunarferð sé að ræða. Flutningskostnaður milli 
sjúkrahúsa greiðist að fullu af því sjúkrahúsi sem sendir sjúkling nema um sé 
að ræða flutning milli sjúkrahúsa í sama sveitarfélagi og heilsu sjúklings sé 
þannig varið að hann geti notað venjulegar farþegaflutningsleiðir.



j. Óhjákvæmilegan ferðakostnað með takmörkunum og eftir reglum sem 
tryggingaráð setur og ráðherra staðfestir fyrir sjúkratryggða sem þar&ast 
ítrekaðrar meðferðar hjá lækni eða í sjúkrahúsi með eða án innlagningar.

Heimilt er með takmörkunum og eftir reglum sem tryggingaráð setur og 
ráðherra staðfestir að greiða óhjákvæmilegan dvalarkostnað annars foreldris 
við sjúkrahúsinnlögn barns yngra en 18 ára fjarri heimili. Ef um er að ræða 
erfiða meðferð við lífshættulegum sjúkdómi er heimilt að slík greiðsla nái til 
beggja foreldra bams undir 18 ára aldri. 

k. Hjúkrun í heimahúsum vegna alvarlegra og langvinnra sjúkdóma og slysa 
samkvæmt samningum sem Tryggingastofiiun ríkisins gerir og reglum sem 
tryggingaráð setur.

Ráðherra er með reglugerð heimilt að breyta greiðslum sjúkratryggðra 
samkvæmt þessari grein, svo og að ákveða með reglugerð hámark eininga i 
lyfjaávísunum. Ráðherra er með reglugerð heimilt að ákveða að gjald skv. a-, b-, 
c- og d-liðum skuli vera hlutfallsgjald og tiltaka hámark þess gjalds sem sjúklingi 
ber að greiða. Þá er ráðherra og heimilt með reglugerð að ákveða greiðsluþátttöku 
sjúkratryggðra fyrir sérhæfða göngudeildarþjónustu skv. b-lið.

Með reglugerð er einnig heimilt að ákveða víðtækari hjálp vegna veikinda en 
mælt er fyrir um í þessari grein, þar á meðal að láta réttindi til greiðslu kostnaðar 
við tannlækningar ná til fleiri hópa en segir í 37. gr. og ákveða með hliðsjón af 
ákvæðum þeirrar greinar hvemig þátttöku skuli haga í tannlækniskostnaði 
viðbótarhópa.



Greininn með innfeldum breytíngum skv. frumvarpi.

36. gr.
Til viðbótar þeim réttindum, sem þegar eru upptalin, skulu sjúkratryggingar

veita þá hjálp sem hér segir:
a. Almenna læknishjálp utan sjúkrahúsa sem samið hefur verið um skv. 39. 

gr. Um gjald sem sjúkratryggður einstaklingur greiðir íyrir hvert viðtal 
á læknastofu og hverja vitjun læknis fer samkvæmt gjaldskrá ráðherra, 
sbr. 2. mgr. Sjúkratryggingar hafa heimild til að ákveða að sjúklingur greiði 
læknisreikninga að fullu og endurgreiða sjúkratryggingar þá sjúklingi sinn 
hluta.

b. Nauðsynlegar rannsóknir og meðferð hjá sérfræðingum eða stofnunum 
sem samningar skv. 39. gr. taka til. Ráðherra hefur heimild til þess að ákveða 
að skilyrði fyrir greiðslu sjúkratrygginga skuli háð tilvísun heilsugæslulæknis 
eða heimilislæknis. Fyrir hverja komu til sérfræðings samkvæmt tilvísun greiði 
sjúklingur gjald samkvæmt gjaldskrá sem ráðherra setur, sbr. 2. mgr. Með 
reglugerð skal sömuleiðis setja nánari reglur um notkun tilvísana, þar á meðal 
í hvaða tilvikum og með hvaða hætti Tryggingastofnun ríkisins geti tekið þátt 
í greiðslu kostnaðar vegna rannsókna og aðgerða hjá sérfræðingum þótt 
sjúklingur hafi ekki tilvísun.

c. Lyf sem sjúkratryggðum er lífsnauðsynlegt að nota að staðaldri. Af öðrum 
nauðsynlegum lyljakostnaði greiðir sjúkratryggður gjald sem ákveðið skal með 
gjaldskrá, sbr. 2. mgr. Sé heildarverð lyfs jafiit eða lægra en þessi mörk 
greiðir sjúkratryggður það. Eftir að nýtt lyf hefur fengið markaðsleyfi hér á 
landi skal nefiid skv. 41. gr. lyfjalaga ákveða hvort sjúkratryggingar taki þátt 
í greiðslu viðkomandi lyfs.

d. Sjúkradagpeningar skv. 38. gr.
e. Aðstoð ljósmóður við fæðingu í heimahúsum samkvæmt samningum skv. 

39. gr. og að auki dagpeninga, jafnháa sjúkradagpeningum, í 10 daga frá 
því að fæðing hefst.

f. Tannlækningar skv. 37. gr.
g. Ohjákvæmilegan ferðakostnað læknis til þeirra sjúkratryggðu sem ekki eru 

ferðafærir sökum sjúkdóms síns, þó þannig að sjúkratryggður greiðir 100 kr. 
fyrir hveija ferð.

h. Ohjákvæmilegan flutningskostnað sjúkratryggðs í sjúkrahús innan lands að 7/8 
hlutum, enda sé flutningsþörf svo bráð og heilsu hins sjúkratryggða svo varið 
að hann verður ekki fluttur efíir venjulegum farþega- og flutningsleiðum. Þó 
greiðir sjúkratryggður aldrei meira en 2.400 kr. Sjúkraflutningur innan bæjar 
greiðist þó ekki og frá kostnaði við sjúkrabifreið dregst kostnaður vegna fyrstu 
10 km. Sömu reglur skulu gilda um flutning sjúks manns frá sjúkrahúsi til 
heimilis eða dvalarstaðar, enda verði hann ekki fluttur eftir venjulegum 
farþegaflutningsleiðum. Sé fylgd nauðsynleg greiðist 7/8 af fargjaldi fylgdar- 
manns, jafiivel þó að um áætlunarferð sé að ræða. Flutningskostnaður milli 
sjúkrahúsa greiðist að fullu af því sjúkrahúsi sem sendir sjúkling nema um sé 
að ræða flutning milli sjúkrahúsa í sama sveitarfélagi og heilsu sjúklings sé 
þannig varið að hann geti notað venjulegar farþegaflutningsleiðir.

i. Óhjákvæmilegan ferðakostnað með takmörkunum og eftir reglum sem 
tryggingaráð setur og ráðherra staðfestir fyrir sjúkratryggða sem þarfiiast 
ítrekaðrar meðferðar hjá lækni eða í sjúkrahúsi með eða án innlagningar.

Heimilt er með takmörkunum og eftir reglum sem tryggingaráð setur og



ráðherra staðfestir að greiða óhjákvæmilegan dvalarkostnað annars foreldris 
við sjúkrahúsinnlögn barns yngra en 18 ára íjarri heimili. Ef um er að ræða 
erfiða meðferð við lífshættulegum sjúkdómi er heimilt að slík greiðsla nái til 
beggja foreldra bams undir 18 ára aldri. 

j. Hjúkrun í heimahúsum vegna alvarlegra og langvinnra sjúkdóma og slysa 
samkvæmt samningum skv. 39. gr.

Heimilt er að breyta greiðslum sjúkratryggðra einstaklinga samkvæmt 
þessari grein með reglugerð og ákveða hámark eininga í lyfjaávísunum. 
Sjúkratryggðir einstaklingar skulu greiða gjald fyrír þjónustu samkvæmt 
þessari grein í samræmi við gjaldskrá sem ráðherra setur. Heimilt er að 
ákveða að gjald skv. a-, b-, c- og f-Iið 1. mgr. skuli vera hlutfallsgjald og tiltaka 
hámark þess sem sjúkratryggðum einstakUngi ber að greiða.

Með reglugerð er einnig heimilt að ákveða þátttöku Tryggingastofnunar 
ríkisins í greiðslu kostnaðar við tannlækningar og ákveða frekari 
kostnaðarþátttöku í heilbrigðisþjónustu en mælt er fyrir um í þessari grein.


