Um Gagnagátt og almennar leiðbeiningar
1. Gagnagátt er mínar síður Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) á www.sjukra.is fyrir
heilbrigðisstarfsmenn og rekstraraðila sem eru í viðskiptum við SÍ.
Í Gagnagátt eru birtar upplýsingar um viðskipti rekstraraðila við SÍ s.s. greiðsluskjöl og
ýmis yfirlit í tengslum við greiðslur. Smám saman munu bréf SÍ vegna einstakra
málaflokka birtast í Gagnagátt og verður sendingu bréfpósts hætt samhliða því. Aðgang
fá allir rekstraraðilar og heilbrigðisstarfsmenn sem eru í viðskiptum við SÍ.
Upplýsingar um greiðslur eru á kennitölu rekstraraðila en fagleg samskipti, s.s. vegna
vottorða og bréfa til læknis, eru á kennitölu viðkomandi.
Til að fara inn í Gagnagátt er smellt á „Gagnagátt“ á vefsíðu SÍ www.sjukra.is.

2. Þá opnast á innskráningarsíðu Gagnagáttar. Ef viðkomandi hefur aldrei notað
Gagnagátt þarf að virkja aðgang og mynda lykilorð með því að smella á hnappinn
„NÝSKRÁNING“. Þá birtist reitur þar sem þarf að skrá kennitölu rekstraraðila og smella
á nýskrá. Lykilorð er þá sent í netbanka og er aðgengilegt undir „Yfirlit > Netyfirlit". Þar
undir „Tegund“ ætti að birtast "Lykilorð fyrir Sjúkratryggingar Íslands“.
Þegar lykilorð hefur verið sótt í netbankann er farið aftur inn á innskráningarsíðu
Gagnagáttar. Undir „Innskráning“ er kennitalan slegin inn auk lykilorðsins. Smellt er á
„INNSKRÁ“ og Gagnagáttin opnast.

3. Þegar komið er inn á forsíðu Gagnagáttar er rétt að smella á „Stillingar“. Fara yfir
skráningarsvæðin og tryggja sérstaklega að rétt netfang og bankaupplýsingar sé
skráðar. Sjálfgefið er merkt við að fyrirtæki vilji fá tölvupóst þegar nýtt skjal er birt í
gáttinni, en hér er hægt að merkja við nei og þá verður ekki sendur tölvupóstur þegar
nýtt skjal er tengt við gáttina. Getur t.d. átt við ef fyrirtæki sem er í miklum samskiptum
við SÍ og er að fá oft bréf í gáttina.

4. „Þjónusta SÍ“. Eins og sjá má í efnisyfirlitinu hér að neðan er SÍ að bæta við ýmsum
þjónustum við heilbrigðisstarfsmenn. á opnast gluggi þar sem m.a. er hægt að smella á
„Bréf“ og opna mynd eins og hér að neðan. Þar má nefna stöðu einstakling,
upplýsingar um lyf og á árinu 2015 verður hægt að ganga frá vottorðum beint í gáttinni
eða með beinum tengingum, t.d. við Sögu.

5. Smellt er á „Skjöl“ í efnisyfirlitinu, þá opnast gluggi þar sem m.a. er hægt að smella á
„Bréf“ og opna mynd eins og hér að neðan. Sjálfgefið birtast öll „ólesin“ bréf – þau eru
eru feitletruð, um leið og búið er að opna verður letrið venjulegt og þau hverfa úr
þessari mynd. Til að sjá og leita að öllum bréfum er smellt við „Virkja leitarskilyrði“.
Þá er hægt að velja dagsetningar til og frá. Notendur get t.d. valið tímabil og skráð inn
ákveðna kt. einstaklings og smellt er á „Sækja“. Þá eru aðeins birt bréf þeirrar kt. á því
tímabili.
Ef smellt er á einn dálk (röð) er bréfum raðað frá lægsta gildi til þess hæsta í þeim
dálki, ef aftur smellt þá snýst röðunin við. Dálkurinn „Heiti“ gefur t.d. upplýsingar um
uppruna bréfsins, t.d. hvort það kemur frá slysatryggingum / sjúkraþjálfun /
sjúkradagpeningum. Heiti og tegund gefa notendum möguleika á að flokka bréfin og
einfalda þeim að nálgast bréf sem þeir þurfa að skoða.
Ef smellt á „Prenta“ hnappinn þá eru upplýsingarnar í glugganum prentaðar. Við hverja
línu bréfs er „PDF“ merki. Með því að smella á það er náð í bréf og það birt. Þar er
valið að prenta ef þörf er á því. Ath. Ef starfsmenn SÍ skrá skýringu með bréfinu er
merkt (i) við PDF merkinguna. Með því að setja bendilinn yfir (i) birtist skýringin.

6.

Greiðslur og sundurliðun. Bætt hefur verið við valmöguleikum fyrir sérfræðinga
(rekstraraðila) sem hafa aðgang að greiðsluskjölum, sbr. dæmi hér að neðan. Hægt er
að opna greiðsluskjalið í pdf, en fá sundurliðun á greiðslunni í excel skjali, sjá nánari
skýringar hér að neðan.

Þegar smellt er á greiðsluskjöl, birtast greiðslur sérfræðings (m.a.). Táknmyndirnar hér að ofan
hafa eftirfarandi virkni sé smellt á þær:
Táknmynd

Virkni
Greiðsluskjal. Birtir reikning, kvittun greiðslu á pdf-formi.

Sundurliðun greiðslu. Birtir undirfærslur reiknings niður á gjaldliði og dagsetningar ef svo
ber undir. Sundurliðun birtist á skjánum en hægt að vista sem Excel-skrá.

Svarskrá greiðslu. Birtir niðurstöðu úrvinnslu á reikningi. Sýnir greidd skjöl, athugasemdir
og hafnaða undirreikninga ásamt fleiru. Þegar smellt er á táknmyndina hleðst svarskráin
niður á tölvu notanda.
Ath: Svarskrá á bara við um greiðslu á sérfræðikostnaði; ekki Launamiðum,
Fyrirframgreiðslum eða Leiðréttingum.

