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Viðsemjendur og þjónusta
•

Rammasamningur við sérgreinalækna um lækningar utan sjúkrahúsa. Samningurinn tekur til
almennra lyflækna, augnlækna, barnageðlækna, barnalækna, blóðlækna, bæklunarskurðlækna,
efnaskipta- og innkirtlalækna, endurhæfingarlækna, geðlækna, gigtarlækna, háls- nef- og
eyrnalækna, hjartalækna, húðlækna, krabbameinslækna, kvensjúkdómalækna, lungnalækna,
lýtalækna, sérfræðinga í meltingarsjúkdómum, nýrnalækna, ofnæmis- og ónæmislækna,
skurðlækna, smitsjúkdómalækna, svæfingarlækna, taugalækna, þvagfæraskurðlækna og
öldrunarlækna

•

Læknafélag Reykjavíkur um aðkomu sérgreinalækna að málefnum er varða rammasamning SÍ
og sérgreinalækna

•

Barnalæknaþjónustan ehf. um barnalækningar utan sjúkrahúsa

•

Heimilislæknastöðin hf. um rekstur Heilsugæslustöðvarinnar Lágmúla

•

Heimilislæknastöðin hf. um heilbrigðisþjónustu í fangelsum á Reykjavíkursvæðinu

•

Heilsugæslan Höfða ehf. um rekstur heilsugæslustöðvar að Bíldshöfða

•

Heilsugæsla Reykjavíkur ehf. um rekstur heilsugæslustöðvar að Urðarhvarfi

•

Salus ehf. um rekstur Heilsugæslustöðvarinnar Salahverfi, Kópavogi

•

Rammasamningur við sjálfstætt starfandi heimilislækna um heimilislæknaþjónustu

•

Læknavaktin ehf. um móttöku- og vitjanaþjónustu heimilislækna

•

Læknavaktin ehf. um rekstur heilbrigðisráðgjafar og vegvísunar í símar 1700

•

Sveitarfélagið Hornafjörður um rekstur heilbrigðisþjónustu

•

Húðlæknastöðin ehf. um meðferð með lasertækjum

•

Útlitslækning ehf. um meðferð með lasertækjum

•

LaserSjón ehf. um laseraðgerðir á augum

•

Sjónlag hf. um laseraðgerðir á augum

•

Augljós laser augnlækningar ehf. um laseraðgerðir á augum

•

LaserSjón ehf. um augasteinsaðgerðir

•

Sjónlag hf. um augasteinsaðgerðir

•

Augnlæknar Reykjavíkur ehf. um aðgerðir með diode lasertækni til meðhöndlunar á gláku

•

Miðstöð foreldra og barna ehf. um sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu og tengslaeflandi meðferð
fyrir verðandi foreldra og foreldra með ungbörn

•

Landspítali um framleiðslutengda fjármögnun (DRG)

•

Landspítali um einingarverð og gjaldskrá vegna ákveðinna verka sem unnin eru á dag- og
göngudeildum

•

Landspítali um heimflutning og gjörgæslu fyrir sjúkratryggða sem fá ígrætt HM-II hjálparhjarta í
Gautaborg

•

Landspítali um kuðungsígræðslu

•

Landspítali um radiofrequency ablation (RFA) meðferð við krabbameini í lifur

•

Landspítali um stofnfrumumeðferð

•

Landspítali um söfnun og flutning á eitilfrumum frá Svíþjóð til Íslands og um chimerismapróf

•

Landspítali um vinnureglur vegna læknismeðferðir barna erlendis

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um augasteinsaðgerðir

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um kæfisvefnsrannsóknir

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um liðskiptaaðgerðir

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um lyfjagjöf í auga

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um þjónustu sérfræðings í efnaskipta- og innkirtlalækningum

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um þjónustu sérfræðings í lungnalækningum

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um blóðskilun

•

Heilbrigðisstofnun Austurlands um þjónustu sérfræðings í húðsjúkdómalækningum

•

Heilbrigðisstofnun Austurlands um sérfræðiþjónustu í augnlækningum

•

Heilbrigðisstofnun Austurlands um sérfræðiþjónustu í kvenlækningum

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sérfræðiþjónustu í augnlækningum á Blönduósi

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sérfræðiþjónustu í bæklunarlækningum, almennum
skurðlækningum, lýtalækningum og þvagfæraskurðlækningum á Sauðárkróki

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sérfræðiþjónustu í efnaskipta- og innkirtlalækningum á
Blönduósi

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sérfræðiþjónustu í hjartalækningum á Sauðárkróki

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sérfræðiþjónustu í kvenlækningum og geðlækningum á
Sauðárkróki

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sérfræðiþjónustu í þvagfæraskurðlækningum á Húsavík

•

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
kvensjúkdómalækningum

•

Heilbrigðisstofnun Suðurlands um sérfræðiþjónustu í hjartalækningum

•

Heilbrigðisstofnun Suðurlands um sérfræðiþjónustu í lungnalækningum

•

Heilbrigðisstofnun Suðurlands um þjónustu svæfingarlæknis

•

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja um sérfræðiþjónustu í háls-, nef- og eyrnalækningum – Nýr
samningur

•

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða um sérfræðiþjónustu í augnlækningum

•

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða um sérfræðiþjónustu í kvenlækningum

•

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða um skimun fyrir kæfisvefni

•

Heilbrigðisstofnun Vesturlands um aðstöðu og svæfingar vegna tannlækninga

•

Heilbrigðisstofnun Vesturlands um sérfræðiþjónustu í augnlækningum á Hólmavík og
Hvammstanga

•

Heilbrigðisstofnun Vesturlands um sérfræðiþjónustu í hjartalækningum

•

Verktakalæknar um tillögu að mati á varanlegri læknisfræðilegri örorku af völdum slysa sem
bótaskyld eru hjá SÍ

•

Þórður Harðarson um vinnu vegna tilkynninga um atvik sem bótaskyld kunna að vera

•

Magnúas Páll Albertsson um læknisfræðilega ráðgjöf í málum sem varða sjúklingatryggingu

•

Bupa Cromwell Hospital í London um meðferð með geislun (Gamma Knife)

•

Children´s Hospital í Boston um meðferð barna

•

Karolinska University Hospital í Stokkhólmi um stofnfrumumeðferð

•

Karolinska University Hospital í Stokkhólmi um meðferð með geislun (Gamma Knife)

•

Rigshospitalet í Kaupmannahöfn um þjónustu vegna PET–SCAN

•

Sahlgrenska International Care í Gautaborg um lýtalækningar á meðfæddum göllum á höfði og
andliti

•

Sahlgrenska International Care í Gautaborg um líffæragjafir og líffæraígræðslu

•

Landspítali vegna framkvæmdar á samningi SÍ og Sahlgrenska sjúkrahússins í Gautaborg um
líffæratöku og líffæraígræðslu

•

Skåne Care AB í Lundi í Svíþjóð – Rammasamningur um heilbrigðisþjónustu

•

Skåne Care AB í Lundi í Svíþjóð um heilbrigðisþjónustu í sérstökum tilfellum

um

sérfræðiþjónustu

í

krabbameinslækningum

og

•

Skåne Care AB í Lundi í Svíþjóð um hjartaaðgerðir á börnum og ungmennum

•

Skåne Care AB í Lundi í Svíþjóð um þjónustu vegna Choline-PET-SCAN

•

Landspítali vegna framkvæmdar samnings SÍ og Skåne Care um hjartaskurðaðgerðir á börnum

•

Landspítali um tilvik þegar nauðsynlegt er að fá sérgreinalækni sem starfar erlendis til að veita
meðferð á sjúkrahúsi á Íslandi

•

Íslenska kirkjan í Svíþjóð um aðstoð við sjúklinga í Gautaborg á vegum SÍ

•

Margrét Yrsa Richter um aðstoð við sjúklinga í Stokkhólmi og nágrenni á vegum SÍ – Nýr
samningur

•

Álfhildur Þórðardóttir um aðstoð við sjúklinga í Lundi og nágrenni á vegum SÍ

•

Læknisfræðileg myndgreining ehf. um læknisfræðilega myndgreiningu

•

Íslensk myndgreining ehf. um læknisfræðilega myndgreiningu

•

Myndgreiningarrannsóknarstöð Hjartaverndar ehf. um læknisfræðilega myndgreiningu

•

Rannsóknarstofan Glæsibæ ehf. um blóðmeina- og efnameinafræðirannsóknir

•

Rannsóknasetrið í Mjódd ehf. um blóðmeina- og efnameinafræðirannsóknir

•

Vefjarannsóknarstofan ehf. um rannsóknir í líffærameinafræði

•

Rannsóknastofa í lyfja- og eiturefnafræði um lyfja og eiturefnarannsóknir

•

Ellen Mooney um rannsóknir í húðmeinafræði

•

Landspítali um rannsóknir í frumumeinafræði

•

Landspítali um rannsóknir í sýkla-, veiru-, ónæmis-, klínískri lífefna- og blóðmeinafræði

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um rannsóknir í sýkla-, veiru-, ónæmis-, klínískri lífefna- og
blóðmeinafræði

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um rannsóknir í líffærameinafræði

•

Rammasamningur við sjúkrastofnanir um rannsóknir sem pantaðar eru af sjálfstætt starfandi
læknum

•

Hjartavernd ses. um kaup á þjónustu af Rannsóknarstöð Hjartaverndar vegna hóp- og
vísindarannsókna

•

Rammasamningur við tannlækna um tannlækningar barna

•

Rammasamningur um tannlækningar aldraðra og öryrkja – Nýr samningur

•

Tannlæknafélag Íslands um tannlækningar barna

•

Tannlæknafélag Íslands um rafræn samskipti og aðgerðaskrá

•

Tannlæknafélag Íslands um aðkomu að málefnum er varða rammasamning SÍ og tannlækna um
tannlækningar fyrir aldraða og öryrkja – Nýr samningur

•

Peter Holbrook og Stefán Pálmason um munnlyflæknisfræði

•

Tannlæknadeild Háskóla Íslands/Landspítali um nauðsynlegar tannlækningar

•

Tannlæknadeild Háskóla Íslands/Landspítali um tannlækningar á göngudeild

•

Tannlækningastofnun HÍ um skoðun sjúklinga í tengslum við athugun á veittri
tannlæknaþjónustu

•

Rammasamningur við hjúkrunarheimili um þjónustu hjúkrunarheimila

•

Öldungur hf. um rekstur hjúkrunarheimilis að Sóltúni 2 í Reykjavík

•

Reykjavíkurborg um sértæk hjúkrunarrými fyrir einstaklinga með mjög sérhæfðar hjúkrunar- og
umönnunarþarfi

•

Heilbrigðisstofnun Vesturlands um hjúkrunarrými fyrir einstaklinga með færni og heilsumat
(biðhjúkrunarrými)

•

Rammasamningur við ljósmæður vegna fæðinga og umönnunar sængurkvenna í heimahúsum

•

Reykjavíkurborg um hjúkrun í heimahúsum

•

Heilsueflingarmiðstöðin um sérhæfða hjúkrunarmeðferð fyrir börn í heimahúsum

•

Heimahlynning á Akureyri um sérhæfða líknarmeðferð í heimahúsum

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um heimahjúkrun

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um aðstöðu fyrir starfsemi Heimahlynningar á Akureyri og aðstoð við
meðferð sjúklinga

•

Rammasamningur við sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara um sjúkraþjálfun utan sjúkrahúsa

•

Rammasamningur við sjúkrastofnanir um sjúkraþjálfun á göngudeild

•

Viðaukar við rammasamning SÍ og sjúkraþjálfara vegna einstaka sjúkraþjálfara sem sinna
sjúkraþjálfun í dreifðari byggðum

•

Félag sjúkraþjálfara um aðkomu félagsins að faglegum málefnum er varða rammasamning SÍ og
sjúkraþjálfara

•

Sjálfsbjörg Akureyri um sjúkraþjálfun

•

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra um sjúkra- og iðjuþjálfun barna og ungmenna

•

Endurhæfing ehf. um þjálfun einstaklinga með fjölþættar skerðingar og ráðgjöf til þeirra

•

Reykjalundur um þverfaglega endurhæfingu

•

Náttúrulækningafélag Íslands um þverfaglega endurhæfingu á HNLFÍ

•

Þraut ehf. um þverfaglega greiningu og endurhæfingu fyrir einstaklinga með vefjagigt

•

HL stöðin á Akureyri um endurhæfingu og þjálfun

•

HL stöðin í Reykjavík um endurhæfingu og þjálfun

•

Rammasamningur við talmeinafræðinga um talmeinaþjónustu

•

Félag talmeinafræðinga á Íslandi um aðkomu félagsins að faglegum málefnum er varða
rammasamning SÍ og talmeinafræðinga

•

Viðaukar við rammasamninga SÍ og talmeinafræðinga vegna einstaka talmeinafræðinga sem
sinna talmeinaþjónustu í dreifðari byggðum

•

Gigtarfélag Íslands um iðjuþjálfun

•

Sjálfsbjörg Akureyri um iðjuþjálfun

•

Rammasamningur við sálfræðinga um sálfræðimeðferð fyrir börn og unglinga

•

Barnaspítali Hringsins um tilvísanir í sálfræðimeðferð

•

BUGL um tilvísanir í sálfræðimeðferð

•

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins um tilvísanir í sálfræðimeðferð

•

Heilbrigðisstofnun Suðurlands um tilvísanir í sálfræðimeðferð

•

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins um tilvísanir í sálfræðimeðferð

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um tilvísanir í sálfræðimeðferð

•

Krabbameinsfélag Íslands um skipulagða leit að krabbameinum í leghálsi og brjóstum

•

SÁÁ um áfengis- og vímuefnameðferð á sjúkrahúsinu Vogi

•

SÁÁ um dagdeildarþjónustu fyrir áfengissjúka

•

SÁÁ um viðhaldsmeðferð gegn ópíumfíkn

•

Meðferðarheimilið í Krýsuvík um langtíma áfengis og vímuefnameðferð

•

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu

•

Akureyrarbær um sjúkraflutninga á svæði heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri

•

Brunavarnir Suðurnesja um sjúkraflutninga á svæði Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja

•

Heilbrigðisstofnun Norðurlands um sjúkraflutninga til og frá Hrísey og Grímsey

•

Rauði krossinn á Íslands um útvegun og rekstur bifreiða og tækjabúnaðar til sjúkraflutninga

•

Mýflug hf., í kjölfar útboðs, um sjúkraflug innanlands

•

Landhelgisgæslan um sjúkraflug með þyrlu

•

Ernir ehf. um sjúkraflug til útlanda

•

Mýflug hf. um sjúkraflug til útlanda

•

Landhelgisgæslan um sjúkraflug til útlanda

•

Akureyrarbær um þjónustu sjúkraflutningsmanna við sjúkraflug innanlands

•

Sjúkraflug ehf. um þjónustu fylgdarmanna í áætlunarflugi innanlands

•

Flugfélag Íslands um sjúkrarúm í innanlandsflugi

•

Bláa lónið hf. um húðmeðferð fyrir psoriasis- og exemsjúklinga

•

Húðlæknastöðin ehf. um ljósameðferðir vegna húðsjúkdóma

•

Rammasamningur um ljósameðferðir vegna húðsjúkdóma

•

Rammasamningur við rekstraraðila gististaða á höfuðborgarsvæðinu um kaup á gistingu og
hótelþjónustu

•

Rammasamningur við rekstraraðila gististaða á Akureyri um gistiþjónustu á Akureyri

•

Landspítali um afgreiðslu og umsýslu S-merktra og/eða leyfisskyldra lyfja á dag- og
göngudeildum

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um afgreiðslu S-merktra og/eða leyfisskyldra lyfja á dag- og
göngudeildum

•

Rammasamningur við lyfsala um fyrirkomulag pantana og afgreiðslu tiltekinna lyfja

•

Artasan ehf., GlaxoSmithKline ehf., Icepharma hf., Lyfjaver ehf., Portfarma ehf., Vistor hf. og
Williams & Halls ehf. um fyrirkomulag pantana og afgreiðslu tiltekinna lyfja

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um bað- og salernishjálpartæki við Fastus ehf., Stoð hf. og
Stuðlaberg heilbrigðistækni hf.

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um fólkslyftara við Icepharma hf. og Titus ehf.

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um gervilimi og viðaukasamningur um viðhalds og
viðgerðarþjónustu við Stoð hf. og Össur Iceland ehf.

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um hjólastóla og gönguhjálpartæki við Fastus ehf., Stoð hf. og
Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf.

•

Rammasamningur í kjölfar útboðs um hjólastóla við Öryggismiðstöð Íslands hf.

•

Rammasamningur í kjölfar útboðs um fylgihluti hjólastóla við Sérmót ehf.

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um sjúkrarúm og fólkslyftara við Fastus ehf., Stoð hf.,
Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. og Öryggismiðstöð Íslands hf.

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um spelkur og viðaukasamningur um viðhalds og
viðgerðarþjónustu við Eirberg ehf., Fastus ehf., Stoð hf. og Össur Iceland ehf.

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um vinnustóla og sérstaka barnastóla við Fastus ehf., Stoð hf.
og Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf.

•

Samningar í kjölfar útboðs um kaup á bleyjum, netbuxum og undirleggjum við Olíuverslun
Íslands hf. og Rekstrarvörur ehf.

•

Fastus ehf., Faxi ehf. – Geisli, Icepharma hf., Rafey ehf. , Rafeyri ehf., Rafskaut ehf., Stoð hf.,
Stuðlaberg ehf., Titus ehf. og Öryggismiðstöð Íslands hf. um viðgerðarþjónustu vegna
hjálpartækja

•

Skósmiðjan ehf., Stoð hf. og Stoðtækni ehf. um bæklunarskó ásamt tilheyrandi þjónustu

•

Rammasamningar í kjölfar útboðs um þvagleggi og þvagvörur við Fastus ehf., Icepharma hf. og
Medor ehf.

•

Securitas ehf., Slökkvilið Ísafjarðar og Öryggismiðstöð Íslands hf. um öryggiskallkerfisþjónustu

•

Inter Medica ehf. um insúlíndælur

•

Landspítali um hjúkrunarfræðilega ráðgjöf um súrefnisþjónustu í heimahúsum

•

Ísaga ehf. um súrefnisþjónustu í heimahúsum

•

Donna ehf. og Ísaga ehf. um leigu á litlum, léttum og hreyfanlegum súrefnissíum

•

Stoð hf. um greiðslur fyrir ferðir stoðtækjafræðinga út á land

•

Landspítali um öflun og rekstur rúmmálsstýrðra öndunarvéla í heimahúsum ásamt þjónustu
(CPAP, BIPAP)

•

Landspítali og Lyra sf. um mótefnaskortsdælur

•

Landspítali um umsýslu og úthlutun á raförvunartækjum til meðferðar við ökklalömun

•

Landspítali um umsýslu og úthlutun raförvunartækja vegna vandamála í grindarbotni

•

Landspítali um ökuhæfnismat (endurhæfingardeild Grensási)

•

Sjúkrahúsið á Akureyri um húsnæðisaðstöðu og hjálpartækjaráðgjöf á Kristnesi

•

Rammasamningur í kjölfar útboðs um kaup á næringu um slöngu, fylgihlutum og
næringardrykkjum við Icepharma hf.

•

Rammasamningur í kjölfar útboðs um kaup á Enfit sondusprautum og töppum

•

Rammasamningur í kjölfar útboðs um kaup, dreifingu og þjónustu á Vygon sonduleggjum,
sprautum og fylgihlutum

•

Icepharma hf. um dreifingu/afhendingu á næringu um slöngu og leigu á dælum til notkunar í
heimahúsum

•

Icepharma hf. um kaup og þjónustu varðandi amínósýrunæringu

Greitt skv. reglugerð og gjaldskrá:
•

Hjúkrunarþjónusta við einstaklinga á dagdvalarrýmum öldrunarstofnana sem ekki eru á föstum
fjárlögum árið 2016 og eru án samnings við Sjúkratryggingar Íslands, frá 1. janúar 2016

•

Göngudeildarþjónusta fyrir áfengissjúka, frá 1. desember 2014

•

Tæknifrjóvganir, frá 1. október 2011

