Hvernig skoða ég og breyti skráningu á heilsugæslustöð?
Til þess að breyta skráningu á heilsugæslustöð er farið í Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands á
vefsíðunni www.sjukra.is.
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Sjúkratryggingum.

Þegar Réttindagátt er opnuð birtast „Mínar síður“ sem er yfirlitsmynd yfir þá heilbrigðisþjónustu sem
þú hefur verið að nota.

Undir Heilsugæsla er farið í „skráning á heilsugæslustöð“ eða „sjá meira“ og þá opnast valmynd þar
sem hægt er að sjá á hvaða heilsugæslustöð eða sjálfstætt starfandi heimilislækni viðkomandi er
skráður.

Í þessari mynd er hægt að skoða og breyta skráningu á heilsugæslustöð. Ef aðgengi að skráðri stöð
hentar ekki er frjálst að færa sig annað eða til sjálfstætt starfandi heimilislæknis.

Með því að smella á táknið
undir „Breyta skráningu“ opnast gluggi með yfirliti yfir
heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heimilislækna.

Þegar smellt er á línu með
heilbrigðisumdæmi, opnast
glugginn enn frekar. Til að sjá
allar þær heilsugæslustöðvar
sem eru í boði þarf að færa til
sleða á valmynd.
Valin er sú heilsugæslustöð
eða sjálfstætt starfandi
heimilislæknir sem hentar og
valið „Áfram“. Ef hætta á við
að breyta skráningu þá er
hægt að velja „Loka“.

Þegar valið er „Áfram“ kemur upp valmynd þar sem spurt er hvort breytt skráning sé samþykkt.
Hjá sumum heilsugæslustöðvum er hægt að velja sér
heimilislækni við skráningu, þá opnast felligluggi þar
sem hægt er að velja lækni.

Með því að óska eftir breytingu á heilsugæslu er einnig
verið að samþykkja að sjúkraskrárupplýsingar sem þig
varðar séu færðar yfir á nýja heilsugæslustöð / sjálfstætt
starfandi heimilislæknis.

Til að breyting gangi í gegn, verður að samþykkja með því að haka í reit í valmynd og velja „Já“. Ef það
er ekki gert þá gildir eldri skráning áfram.
Breytingin tekur gildi næsta virka dag. Aðeins er hægt að vera skráð/ur á einn stað hverju sinni. Um
leið og skráningu er breytt fellur fyrri skráning úr gildi.
Í valmynd kemur fram á hvaða stöð börn á þínu forræði eru skráð. Fyrstu 6 vikur eftir fæðingu eru börn
skráð á þá stöð sem næst er lögheimili þar sem þau fara í ungbarnaeftirlit. Eftir þann tíma geta
forráðamenn breytt skráningu. Börn geta verið skráð á aðra heilsugæslustöð en forráðamenn ef það
hentar betur vegna ungbarnaverndar.
Með kveðju,
Starfsfólk Sjúkratrygginga Ísland

