Um Gagnagátt og leiðbeiningar vegna áætlanagerðar fyrir sérfræðilækna
1. Gagnagátt er mínar síður Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) á www.sjukra.is fyrir
heilbrigðisstarfsmenn og rekstraraðila sem eru í viðskiptum við Sjúkratryggingar
Íslands (SÍ). Í Gáttinni geta sérfræðilæknar sem dæmi skoðað réttindastöðu sjúklinga
sinna, sent inn umsóknir/vottorð, skoðað upplýsingar vegna viðskipta við SÍ og nú
sent inn áætlun vegna fyrirhugaðs umfangs á þjónustu sinni.
Til að fara inn í Gagnagátt er smellt á „Gagnagátt“ á vefsíðu SÍ www.sjukra.is.

2. Þá færist maður inn á innskráningarsíðu Gagnagáttar. Ef viðkomandi hefur aldrei
notað Gagnagátt þarf að virkja aðgang og mynda lykilorð með því að smella á
„Nýskráning“. Þá birtist reitur þar sem þarf að skrá eigin kennitölu og smella á
nýskrá. Lykilorð er þá sent í netbanka og er aðgengilegt undir „Yfirlit > Netyfirlit".
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 eigin kennitala slegin inn auk lykilorðsins. Smellt er
á innskráning og opnast þá Gagnagáttin.

3. Þegar komið er á forsíðu Gagnagáttar skal smella á flokkinn „Sérfræðilækningar“

4. Smellið síðan á „Áætlað vinnumagn“. Þá birtist viðmót þar sem hægt er að áætla
vinnumagn fyrir árið 2014. Efst birtast upplýsingar um vinnumagn viðkomandi frá júlí
2012 – júní 2013 sem viðmið. Sé gert ráð fyrir:
a. óbreyttu vinnumagni á árinu 2014 skal haka við box þar sem stendur „Óbreytt
vinnumagn“. Síðan skal vista og senda.
b. breytingum á vinnumagni skal setja inn nýja áætlun í reit þar sem stendur „Ný
áætlun fyrir árið 2014“ og skrá skal inn skýringar. Síðan skal vista og senda.
Hægt er að breyta tölum þrátt fyrir að vistun hafi farið fram, þ.e.a.s. hægt er að vista
oftar en einu sinni. Aftur á móti er ekki hægt að vista nýja áætlun um vinnumagn ef
sending hefur farið fram.
Ef upp koma vandamál eða spurningar hafið samband við SÍ í síma 515-0070 eða með
því að senda tölvupóst á laeknareikningar@sjukra.is.

