Leiðbeiningar – Upplýsingar um lyfjakaup í Réttindagátt – mínar síður á
sjukra.is
Til þess að skoða upplýsingar um lyfjakaup í Réttindagátt – mínar síður á vef Sjúkratrygginga
Íslands, skal fara eftir neðangreindum skrefum:
1. Farið inn á www.sjukra.is og smellið á Réttindagátt - Einstaklingsþjónusta
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2.
a. Þá birtist valmynd þar sem velja þarf hvaða auðkenni þú vilt nota til að skrá þig inn í
gáttina. Val er á milli Íslykils, veflykils RSK eða rafrænna skilríkja. (Tekið skal fram að
Íslykillinn mun leysa af hólmi veflykil RSK).
Ef þú velur annað hvort íslykil eða rafræn skilríki birtist neðangreind
innskráningarmynd. Ef þú hefur ekki pantað þér íslykil smelltu á „Panta íslykil hér“.
Íslykillinn verður þá sendur í heimabankann þinn. Í heimabankanum er hægt að nálgast
íslykilinn undir "Yfirlit -> Rafræn skjöl" eða "Yfirlit -> Netyfirlit". Undir „Tegund“ á 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 um lykilorðinu.
Til að nota rafræn skilríki á debetkortum/snjallkortum þarf að nálgast kortalesara í þínum
banka.
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b. Ef þú velur að nota veflykil RSK flystu yfir á innskráningarsíðu island.is þar sem þú
þarft að skrá kennitölu og veflykil. Mælt er með að þú sækir um íslykil því fljótlega
mun hann leysa veflykil RSK af hólmi.
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3. Þegar innskráningu er lokið birtist forsíða Réttindagáttar. Smellið á Réttindastaðan
mín.
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4. Þá birtast undirflokkar. Smellið á Lyfjakaup - þrepastaða
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5. Þá birtast upplýsingar um lyfjakaup þín. Hér er hægt að skoða yfirlit yfir einstök
lyfjakaup, heildarkostnað og þrepastöðu (greiðsluþátttaka er þrepaskipt í þremur
þrepum) og tímabil lyfkaupa.
Til leiðbeiningar á hugtökum og fyrirsögnum hafa verið sett upp „i“ (information) tákn. Þegar
músarbendill er færður yfir tákn birtast upplýsingarkassar þar sem hugtökin eru útskýrð.
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