
 

 
HEILIVÁGSTILSKOT 

FRÁ  
HEILSUTRYGD 



1.  APRÍL KOMA NÝGGJAR REGLUR UM TILSKOT TIL HEILIVÁG Í GILDI 

Tá ið tygum keypa heilivág á apotekinum, kunnu tygum fáa tilskot frá Heilsutrygd. Ein tilskotsnevnd  

avger, hvønn heilivág Heilsutrygd veitir tilskot til. Lesið nærri á baksíðuni (grein 13 og 14). 

 

Hvussu stórt tilskotið verður, veldst um, hvussu stórar árligu útreiðslurnar til heilivág eru. Tað merkir, at 

tilskotið hækkar í samsvari við tygara heildarútreiðslur, sum árið líður. Jú størri útreiðslur til heilivág í 

einum tíðarskeiði á eitt ár, jú størri verður tilskotið. Børn yngri enn 18 og persónar eldri enn 67 ár gjalda 

ongantíð meira enn 1.195 krónur árliga fyri tilskotsheilivág. Hini gjalda í mesta lagi 1.600 krónur árliga.  

 

Tilskotsárið er 1 ár. Fyrsta tilskotsárið byrjar tann dagin, ið tygum eftir 1. apríl 2010 keypa tilskotsheilivág 

fyrstu ferð. Næsta tilskotsárið byrjar tann dagin, ið tygum keypa tilskotsheilivág, eftir at fyrsta tilskotsárið 

er runnið. Síðan halda tilskotsárini fram á sama hátt. 

 

Heilsutrygd veitir vanligt tilskot til fleiri sløg av heilivági; men tilskot kann eisini verða veitt í serligum 

førum. Tað kann vera til heilivág til pensjónist ella til viðgerð fyri ávísa sjúku. Harumframt ber eisini til 

hjá læknanum at søkja tilskotsnevndina um einstaklingstilskot. Sí nærri frágreiðing á baksíðuni (grein 15 

og 16). 

 

Gevið gætur: Tað er sera umráðandi at fylgja við, nær tilskotsárið rennur út. Fyrst í nýggjum tilskotsári er 

heilivágurin upp á seg dýrur, tí egingjaldið er 100% av kostnaðinum upp til 500 kr. Síðan økist tilskotið í 

mun til útreiðslurnar, eins og víst á næstu síðu. Kunning um tilskotsárið sæst á kassakvittannini frá 

apotekinum, og snýr tað seg um sending, verður tilsvarandi kunning viðløgd.  

 

Reglurnar eru: 

At tygum ikki fáa tilskot, um tygara heildarútreiðslur eru minni enn 500 kr. eftir einum tíðarskeiði á eitt ár. 

At tygum fáa tilskot á 50% til tann partin av útreiðslunum, sum eru millum 500 og 1.000 kr.  

At tygum fáa tilskot á 75% til tann partin av útreiðslunum millum 1.000 og 2.000 kr. 

At tygum fáa tilskot á 85% til útreiðslur millum 2.000 og 3.300 kr., um tygum eru yngri enn 18 ella eldri enn 67 ár. 

At tygum fáa tilskot á 85% til útreiðslur millum 2.000 og 6.000 kr., um tygum eru millum 18 og 67 ár. 

At tygum fáa tilskot á 100% til útreiðslur oman fyri 3.300 kr., um tygum eru yngri enn 18 ella eldri enn 67 ár. Í 

hesum aldursbólki kunnu tygum ongantíð koma at rinda meiri enn 1.195 kr. í einum tilskotsári.  

At tygum fáa tilskot á 100% til útreiðslur oman fyri 6.000 kr., um tygum eru millum 18 og 67 ár. Í hesum aldursbólki 

kunnu tygum ongantíð koma at rinda meiri enn 1.600 kr. í einum tilskotsári. 

 

Reglur um heilivágstilskot frá  
Heilsutrygd  



1. dømi:  Millum 18 og 67 ár 

Um tygum eru millum 18 og 67 ár og keypa fyri 3.370 kr. í tilskotsheilivági, skulu tygum sjálv/-ur gjalda 

1.205,50 kr.  Sí útrokningarnar í talvuni niðanfyri: 

Í hesum aldursbólki kunnu tygum ongantíð koma at gjalda meira enn 1.600 kr. í einum tilskotsári. 

 

 

2. dømi: Yngri enn 18 ella eldri enn 67 ár. 

Um tygum eru yngri enn 18 ella eldri enn 67 ár og keypa fyri 3.370 kr. í tilskotsheilivági, skulu tygum 

sjálv/ur gjalda 1.195 kr. Sí útrokningarnar í talvuni niðanfyri: 

Í hesum aldursbólki kunnu tygum ongantíð koma at gjalda meira enn 1.195 kr. í einum tilskotsári. 

 

UMBÝTI AV HEILIVÁGI 

Flestallur heilivágur verður býttur um við bíligasta heilivág, um tað snýr seg um sama virkna 

innihaldsevni. Um tygum ynskja dýrara heilivágin, mugu tygum sjálv/-ur gjalda munin. Tó ber til 

hjá lækna at søkja tilskotsnevndina um hækkað tilskot. Sí nærri á baksíðuni (grein 21 og 22). 

Tilskot til persónar yngri 

 

1. dømi Sjúklingur Tilskot Tilsamans Tilskot í %-um  

500 kr. 500 kr. 0 kr. 500 kr. 0% 

500 - 1.000 kr. 250 kr. 250 kr. 500 kr. 50% 

1.000 - 2.000 kr. 250 kr. 750 kr. 1.000 kr. 75% 

2.000 - 3.370 kr. 205,50 kr. 1.164,50 kr. 1.370 kr. 85% 

SAMANLAGT 1.205,50 kr. 2.164,50 kr. 3.370 kr.  

2. dømi Sjúklingur Tilskot     Tilsamans Tilskot í %-um  

500 kr. 500 kr. 0 kr. 500 kr. 0% 

500 - 1.000 kr. 250 kr. 250 kr. 500 kr. 50% 

1.000 - 2.000 kr. 250 kr. 750 kr. 1.000 kr. 75% 

2.000 - 3.300 kr. 195 kr. 1.105 kr. 1.300 kr. 85% 

3.300 - 3.370 kr. 100% 0 kr. 70 kr. 70 kr. 

SAMANLAGT 1.195 kr. 2.175 kr. 3.370 kr.  

Tilskotið pr. persón er í prosentum samsvarandi við árliga 

keypið: 

Tilskot til persónar 

millum 18 og 67 ár  

Tilskot til persónar yngri 

enn 18 og eldri enn 67 ár  

0 - 500 kr. 0% 0% 

500 - 1.000 kr.  50% 50% 

1.000 - 2.000 kr  75% 75% 

2.000 - 3.300 kr.   85% 

2.000 - 6.000 kr.  85%  

Oman fyri 3.300 kr.  100% 

Oman fyri 6.000 kr.  100%  



HEILSUMÁLARÁÐIÐ 2010 

Niðanfyri nevndu greinir eru úr Ll. 178/09. 

 

§ 12. Landsstýrismaðurin í heilsumálum setur eina tilskotsnevnd, sum tekur avgerð sambært reglunum í §§ 13- 22.  

 

§ 13. Tilskot verður veitt til heilivág, sum av tilskotsnevndini er lýstur at vera heimilaður tilskot. Landsapotekarin hevur 

dagføring av skránni við tilskotsheimilaðum heilivági um hendi.  

 

§ 14. Tilskot verður veitt til keyp av heilivági, fyriskipaðum á forskrift.  

    

§ 15. Tilskot til fyriskipaðan heilivág kann vera treytað av, at heilivágurin er ætlaður persónum við ávísum sjúkum ella 

bólkum av fólki. Stk. 2. Tilskot til tey heilivágssløg, sum í skránni eru tilætlað ávísar sjúkur, er treytað av, at 

sjúklingurin hevur eina av teimum sjúkum, sum nevndar eru í sambandi við heilivágssløgini. Tilskotið verður bert veitt, 

tá læknin á forskriftina hevur viðmerkt treytað tilskot: (T). Stk. 3. Tilskot til tey heilivágssløg, sum í skránni eru treytað 

av, at tey verða latin persónum, ið fáa fólkapensjón ella fyritíðarpensjón, verður bert veitt, tá ið læknin á forskriftina 

hevur viðmerkt pensjónistur: (P), ella tá henda upplýsing er skrásett hjá apotekinum.  

 

§ 16. Í ávísum førum kann tilskotsnevndin eftir umsókn frá lækna gera av, at tilskot kann veitast einum ávísum sjúklingi 

til keyp av heilivági, sum ikki er lýstur at vera heimilaður tilskot sambært § 13.  

 

§ 17. Tilskot verður veitt til keyp av kostískoyti, merkivørum o.a., sum læknin hevur ávíst í sambandi við viðgerð av 

sjúku ella álvarsliga viknaðum persónum, og sum av tilskotsnevndini er lýst at vera tilskotsheimilað.  

 

§ 18. Støddin á tilskotum er ásett eftir tilskotsprísunum sambært § 21 til heilivág v.m., sum veittur verður sambært §§ 13

-17, og sum viðkomandi persónur hevur keypt innan fyri eitt ár frá fyrsta keypi. Eitt nýtt tíðarskeið byrjar, tá 

viðkomandi persónur aftur keypir tilskotsheimilaðan heilivág, eftir at gamla tíðarskeiðið er farið.  

   Stk. 2. Eru útreiðslurnar innan fyri eitt ár undir 500 kr., verður einki tilskot veitt.  

   Stk. 3. Eru útreiðslurnar innan fyri eitt ár yvir 500 kr., er tilskotið:  

1) 50% av tí partinum av útreiðslunum, sum er yvir 500 kr. og upp til 1.000 kr.,  

2) 75% av tí partinum av útreiðslunum, sum er yvir 1.000 kr. og upp til 2.000 kr.,  

3) 85% av tí partinum av útreiðslunum, sum er yvir 2.000 kr. og upp til 6.000 kr.  

4) 100% av tí partinum av útreiðslunum, sum fer upp um 6.000 kr.  

5) Tó 100% av tí partinum av útreiðslunum, sum fer upp um 3.300 kr. fyri børn, sum ikki eru fylt 18 ár, og persónar, 

sum eru fyltir 67 ár.  

   Stk. 4. Um ein persónur fyllir 18 ella 67 ár í tíðarskeiðinum, verður tilskotið roknað eftir stk. 2 og 3 fram til 

tíðarskeiðið endar.  

   Stk. 5. 1. januar á hvørjum ári verða upphæddirnar í stk. 2 og 3 prístalsviðgjørdar í kunngerð.  

 

§ 21. Landsapotekarin skipar heilivág, sum er ætlaður somu indikasjón og sum hevur líknandi viðgerðarárin, í 

tilskotsbólkar.   

Stk. 2. Fyri heilivág, sum verður skipaður í tilskotsbólk samsvarandi stk. 1, verður tilskotið ásett í mun til lægsta 

søluprís í bólkinum. Tilskotsnevndin kann tó gera av, at ásettur tilskotsprísur skal standa við í ásetta tíðarbili, hóast 

bíligari heilivágur verður tøkur í ásetta tíðarbili.  

   Stk. 3. Um sjúklingur bert fær part av heilivági úr einum pakka (skamtluting), verður tilskotsprísurin ásettur fyri 

hvørja heilivágseind (eindartilskotsprísur) við støði í tilskotsprísinum eftir stk. 1.  

§ 22. Tilskotsnevndin kann, hóast ásetingarnar í § 21, í heilt serligum førum taka avgerð um at veita einum ávísum 

persóni hækkað tilskot samsvarandi § 18. Tilskotsnevndin tekur avgerð hesum viðvíkjandi seinast 14 dagar eftir 

móttøku av umsókn frá kommunulækna.  


