Réttindagátt (mínar síður) á sjukra.is- Upplýsingar og leiðbeiningar
Í Réttindagátt geta viðskiptavinir fylgst með sínum réttindum gagnvart sjúkratryggingum og
séð bréf frá SÍ.
Hér á eftir fylgja stuttar leiðbeiningar um þær upplýsingar sem nú er hægt að nálgast í
Réttindagáttinni – mínum síðum. SÍ vinnur markvisst að því að bæta við rafrænum þjónustum
eftir þörfum viðskiptavina SÍ.
1. Farið inn á www.sjukra.is og smellið á Réttindagátt - Einstaklingsþjónusta

2. Þá birtist valmynd þar sem velja þarf hvaða auðkenni þú vilt nota til að skrá þig inn í

gáttina. Ef þú hefur ekki virkjað íslykil smelltu á „Panta íslykil hér“. Skráðu kennitölu
þína og Íslykillinn verður sendur í heimabankann þinn. Í heimabankanum er hægt að
nálgast íslykilinn undir "Yfirlit -> Rafræn skjöl" eða "Yfirlit -> Netyfirlit". Undir „Tegund“ á
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íslykillinn að birtast. Þegar íslykill hefur verið sóttur er farið aftur inn á innskráningarsíðu og
slegið inn kennitala og íslykill. Þegar þú hefur staðfest ertu beðin/n um að breyta lykilorðinu.
Leiðbeiningar um lykilorð eru á síðunni.
Til að nota rafræn skilríki á debetkortum/snjallkortum þarftu að fá kortalesara í þínum banka.

3. Til að sjá hvaða bréf er búið að senda í gáttina er smellt á Skjöl og Bréf, þá opnast
mynd, sbr. dæmi hér að neðan. Þar er síðan hægt að velja og Sækja bréf innan
ákveðinna dagsetninga, sjálfgefið tímabil er þrír mánuðir þegar myndin er opnuð.
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4. Þegar innskráningu er lokið birtist forsíða Réttindagáttar. Þar sjást m.a. upplýsingar um
heimili, síma og netfang. Eins og fram kemur í myndinni hér að neðan þá eru einnig
birtar nýjustu Fréttir og tilkynningar og svo Nýjustu skjölin. Hægt er að opna skjölin
með því að smella á línuna eða pdf merkið
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5. Smellið á Mínar stillingar. Þar er rétt að fara vel yfir alla skráninguna. Hér er hægt að
breyta og uppfæra (Vista) réttar upplýsingar. Sérstaklega er mikilvægt að netfang og
bankareikningur sé rétt skráður, þannig að SÍ geti greitt inn á réttan reikning og sent
tölvupóst þegar bréf eru send í gáttina. Eftir hverja breytingu er smellt á Vista
hnappinn.
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6. Smellt er í efnisyfirliti á Réttindastaða mín og þá opnast fyrir þær þjónustur sem veita
upplýsingar um réttindi. Ef smellt er á Yfirlit opnast á upplýsingar sbr. Mynd hér fyrir
neðan. Þar sem lykilupplýsingar birtast sem segja til um rétt einstaklings til
sjúkratrygginga. Með því að smella á „Sjá meira“ birtast nákvæmari upplýsingar um
viðkomandi réttindi.
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7. Smella á Afsláttarkort , þá opnast á upplýsingar sem segja til stöðu einstaklings
gagnvart afsláttarkorti vegna læknisþjónustu. Þar sést greiðsluþátttaka SÍ í
lækniskostnaði. Í dæminu hér að neðan hefur verið valið árið 2013. Með því að smella
á bláu línurnar er hægt að fá nánari upplýsingar um réttindin.
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8. Lyfjakaup – þrepastaða. Hér birtast upplýsingar um lyfjakaup. Yfirlitið sýnir einstök
lyfjakaup, heildarkostnað og þrepastöðu. Hvert tímabil lyfjakaupa nær yfir eitt ár sem
hefst við fyrstu kaup. Í dæminu hér hófust lyfjakaup 11.8.2013 og tímabilinu lýkur 12
mánuðum síðar. Með því að smella á bláu línurnar er hægt að fá nákvæmar
upplýsingar um hvernig greiðsluþátttakan í lyfjunum er.

9. Viðskiptastaða. Í þessari mynd eru upplýsingar um hvernig fjárhagsleg staða
einstaklings er gagnvart SÍ. Ef bankaupplýsingar hafa ekki verið réttar, þá getur t.d.
verið inneign hér sem verður greidd út ef bankaupplýsingar eru fylltar út. Þá eru birtar
upplýsingar um einstök greiðsluskjöl sem tengjast viðkomandi.
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