
 

Gjaldskrá heilsugæslulækna 

 
 

 

A. VIÐTÖL, VITJANIR 

101 11 einingar:  

      Stutt viðtal (skemmra en 15 mínútur) á heilsugæslustöð  

102 14 einingar:  

      Stutt viðtal (skemmra en 15 mínútur) sérfræðings á heilsugæslustöð  

103 14 einingar:  

      Viðtal og skoðun  

104 19,5 einingar:  

      Viðtal og skoðun sérfræðings  

111 27 einingar:  

      Vitjun. Útkall læknis til sjúklings, hvar sem hans er vitjað. Gildir einnig um vitjun á 

lækningastofu. Innifalið er viðtal, skoðun, ferðatími og dvöl allt að 30 mín. Líði minna en ein 

klukkustund á milli vitjana á heilsugæslustöð skal nota gjaldliði nr. 101 og 103 fyrir síðari 

vitjun/vitjanir á heilsugæslustöð.  

112 33 einingar: 

      Vitjun sérfræðings, sbr. lið 111.  

131 12 einingar:  

      Fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur í óhjákvæmilegri dvöl umfram ½ klukkustund á heimili 

sjúklings eða þeim stað, sem hans er vitjað. Gera skal grein fyrir heildardvalartíma.  

141 12 einingar:  

      Fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur í ferð með sjúkling á sjúkrahús.  

151 100 einingar:  

      Endurlífgun. Staðfest hjarta- og/eða öndunarstopp, sem krefst endurlífgunar-aðgerða að    

lágmarki hjartahnoðs og/eða blásturs. Innifelur notkun hjarta-rafsjár, barkarennu og lyfjagjafir. 

Aðrir gjaldliðir fara ekki með þessum lið að undanskildum akstri og ferða-kaupi ef við á.  

152 100 einingar:  

      Slysahjálp á vettvangi. Útkall vaktlæknis á slysstað. Greining og meðhöndlun slasaðs   

einstaklings með alvarlega fjöláverka. Fyrsta meðferð, vökvauppsetning og undirbúningur undir 

flutning. Aðeins er unnt að nota þennan lið einu sinn í sama útkalli og sé fleiri sjúklingum sinnt 

skal taka gjald skv. liðum 101 - 104. Aðrir gjaldliðir fara ekki með þessum lið að undanskildum 

akstri og ferðakaupi ef við á.  

 

 

 

B.  AÐGERÐIR OG RANNSÓKNIR 
Þessir gjaldliðir bætast ofan á viðtal og skoðun, nema annað sé tekið fram.  

 

Augnlækningar:  

  4.0 ein. Litarskynspróf  

  4.0 ein. Tonometria  



10.0 ein. Skoðun með slitlampa  

15.0 ein. Aðskotahlutur tekinn úr glæru  

15.0 ein. Skolun á auga/augum vegna ertandi efna  

 

Geðlækningar :  

Gjaldliðir í þessum kafla bætast ekki á aðra gjaldliði.  

20.0 ein. Viðtal vegna geðrænna sjúkdóma, sem taka allt að 30 mín., sjúklingur 20 mín hjá lækni  

35.0 ein. Viðtöl vegna langvinnra eða erfiðra sjúkdóma, 1 klst., sjúklingur a.m.k. 45 mín hjá 

lækni  

 

HNE-lækningar:  

  4.0 ein. Smásjárskoðun á miðeyra  

  4.0 ein. Heyrnarfræðilegt sérpróf, stapediusviðbragð  

  4.0 ein. Heyrnarfræðilegt sérpróf, tympanometri  

  4.0 ein. Tekinn aðskotahlutur úr nefi, koki, eða hlust, þ.m.t. mergtappi  

  8.0 ein. Heyrnarpróf með heyrnarmælingatæki  

10.0 ein. Nef stíflað til að stoppa blóðnasir  

10.0 ein. Svimapróf  

12.0 ein. Ígerð (peritonsillar) opnuð  

12.0 ein. Hljóðhimnuástunga í staðdeyfingu  

12.0 ein. Kjálkaholuástunga með deyfingu  

12.0 ein. Nefslímhúð brennd, ofholdgun brennd eða fjarl. úr eyra, nefi eða hálsi  

20.0 ein. Sett nefbrot  

 

Húðlækningar:  

10.0 ein. Rafmagnsaðgerð  

10.0 ein. Zinklímsumbúðir  

10.0 ein. Strok frá húð og/eða smásjárgreining  

10.0 ein. Innspýting í húðmein  

12.0 ein. Meðferð við vörtum (eitt gjald)  

17.0 ein. Condylomata meðferð (eitt gjald)  

 

Kvenlækningar:  

  6.0 ein. PAP-strok  

10.0 ein. Gynskoðun, þreyfing og inspection  

12.0 ein. Stroksýni úr legholi til frumurannsóknar  

12.0 ein. Settur upp þvagleggur (kona)  

13.0 ein. Leiðsludeyfing n. sacralis (ein eða fleiri)  

30.0 ein. Meiri háttar aðstoð vegna fósturláts  

30.0 ein. Settur upp suprapubiskur þvagleggur  

30.0 ein. Sett upp eða fjarlægð lykkja  

45.0 ein. Fæðingarhjálp  

 

Lyflækningar:  

  8.0 ein. Inndæling og/eða ástunga í sina- og vöðvafestur, sinaslíður, eða hálupoka,  

(ein eða fleiri). Deyfing innifalin  



10.0 ein. Blóðtaka í lækningaskyni  

10.0 ein. Gefið innúðalyf með úðavél  

10.0 ein. Liðástunga, aðrir liðir en mjaðmaliðir  

10.0 ein. Innhelling í æð, infusion  

12.0 ein. Stíf rectosigmoidoscopia  

15.0 ein. Liðástunga á mjaðmarlið  

15.0 ein. Tekið stungusýni til meinfrumurannsóknar  

15.0 ein. Mænustunga  

15.0 ein. Mergstunga  

20.0 ein. Sérhæfð ofnæmisrannsókn, epicutan seria  

32.0 ein. Magaskolun og kolun  

 

Skurðlækningar:  

  9.0 ein. Umbúðir um brunasár  

10.0 ein. Dregið í litla liði, liðhlaup sett (fingur/tá/olnbogi/öxl/hnéskel)  

10.0 ein. Aðrar umbúðir um beinbrot en gips  

11.0 ein. Vatnshaulsástunga  

11.0 ein. Innspýting vegna gyllinæðar  

20.0 ein. Skorið inn á æð vegna ísetningar æðaleggjar vegna vökvagjafar (cutdown)  

20.0 ein. Sinasaumur. Bætist við aðra gjaldliði  

20.0 ein. Settur upp brjóstholskeri (thoraxdren)  

28.0 ein. Settur þvagleggur (karl)  

12.0 ein. Húðbreytingar brenndar eða frystar,1-10  

12.0 ein. Opnuð ígerð eða blóðhlaup  

12.0 ein Saumað minni háttar sár, klippt upp úr sári  

12.0 ein. Teknar minni háttar húðbreytingar, minni en 2 cm eða vörtur 1-3  

12.0 ein. Tekin nögl  

12.0 ein. Tekið vefjasýni  

19.0 ein. Königsaðgerð  

19.0 ein. Tekið subcutant æxli  

30.0 ein. Tekinn aðskotahlutur djúpt í holdi  

30.0 ein. Dregið í stóran lið  

50.0 ein. Gipsumbúðir. Brot sett án skurðar og gifsað  

 

Svæfingar og deyfingar:  

8.0 ein. Minni háttar staðdeyfing  

8.0 ein. Minni háttar leiðsludeyfing  

13.0 ein. Leiðsludeyfingar á stærri taugum  

20.0 ein. N. Medianus eða N. Ulnaris deyfing  

20.0 ein. Meiri háttar staðdeyfing vegna aðgerðar djúpt í holdi  

22.0 ein. Plexusdeyfing, bláæðadeyfing, stutt svæfing  

38.0 ein. Intercostaldeyfing ein eða fleiri  

 

Taugalækningar:  

15.0 ein. Álag vegna nákvæmrar taugaskoðunar, (neurologisk. sk.)  

 



 

Rannsóknir:  

4.0 ein. Blóðtaka/sýnataka vegna rannsóknar annars staðar  

4.0 ein. Hb mæling  

4.0 ein. Blóðsykur  

4.0 ein. CRP mæling  

4.0 ein. Sökk mæling  

4.0 ein. Monotest mæling  

4.0 ein. Blóðrannsóknir með þurrkemiu eða með reagensum  

5.0 ein. Almenn þvagrannsókn og smásjárskoðun  

5.0 ein. Almenn þvagræktun og næmispróf  

5.0 ein. Smásjárskoðun á leggangaslími  

5.0 ein  Leit að blóði í saur  

6.0 ein. Þungunarpróf  

4.0 ein. Hálsstrok vegna streptokokka rannsóknar  

6,5 ein. Hjartalínurit  

6,5 ein. Spirometria með vitallograf eða sambærilegum mæli  

7.0 ein. Blóðtaka úr slagæð til blóðgasmælinga  

8.0 ein Ómskoðun á skútum (sinusum)  

11.0 ein. Allar sýnatökur vegna vefjasýna  

12.0 ein. Liðvökvarannsókn  

 

C. VOTTORÐ 

Fyrir vottorð á eyðublöðum Tryggingastofnunar ríkisins vegna almannatrygginga eða bóta 

félagslegrar aðstoðar:  

Örorkuvottorð A vegna lífeyris- og slysatrygginga       

Örorkuvottorð B vegna lífeyris- og slysatrygginga         

Vottorð vegna fjárhagsaðstoðar við fötluð og sjúk börn,  þ.m.t. vegna umönnunarbóta      

Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris         

Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga           

Læknisvottorð vegna slysatrygginga (áverkavottorð)          

Vottorð vegna beiðni um þjálfun             

Vottorð vegna öflunar hjálpartækja               

Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs           

Vottorð vegna hreyfihömlunar (bensínstyrkur)           

Vottorð vegna heimahjúkrunar            

Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini            

Vottorð vegna vistunar sjúklinga erlendis (siglinganefnd)          

Sjúkradagpeningavottorð             

Vottorð vegna ferðakostnaðar innanlands            

Vottorð v. umsóknar um styrk til kaupa á bíl fyrir fatlaða        

 

Fyrir útgáfu annarra læknisvottorða:  

Vottorð um fjarvistir úr skólum           

Vottorð vegna sjúkranudds        

Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga        



Vottorð vegna undanþágu frá bílbeltanotkun      

Dánarvottorð           

Vottorð vegna ökuleyfis         

Vottorð um heilsufar nemenda til skóla hérlendis, leikskóla og sumarbúða      

Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda       

Vottorð vegna ónæmisaðgerða, alþjóðaónæmisskírteini     

Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, svo sem ferðarofs    

Vottorð til skattyfirvalda         

Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða      

Vottorð vegna atvinnuréttinda        

Vottorð um heilsufar og vinnufærni vegna umhverfis og atvinnu    

Vottorð vegna byssuleyfis         

Vottorð vegna sviptingar sjálfræðis        

Vottorð vegna dvalar, starfa eða skóla erlendis      

Vottorð vegna dvalar- og atvinnuleyfa skv. reglum smitsjúkdómalæknis      

Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegna sjúkdóma eða slysa   

Vottorð til tryggingafélaga/ lífeyrissjóða vegna líftrygginga eða umsókna um örorkubætur    

Vottorð vegna vistunarmats aldraðra      

 

 

 

Fyrir önnur vottorð ótalin greiðist eins og sambærileg vottorð. Séu vottorð mjög viðamikil eða sé 

um meiri háttar læknisfræðilegar greinargerðir að ræða er heilsugæslustöð-/heilbrigðis-stofnun 

heimilt að greiða læknum yfirvinnutímakaup fyrir þann tíma sem unnið er við gerð þeirra. 

 


