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Inngangur
Í eGátt er búið að einfalda útgáfu reikinga umtalsvert fyrir PMO notendur. Markmiðið er að spara tíma, draga úr villuhættu
og bæta áreiðanleika í reikningsgerð.
eGátt talar beint við vefþjónustur Sjúkratrygginga Íslands og sækir greiðslustöðu sjúklinga og reiknar sjálfvirkt út öll verð og
greiðsluhluta.
eGátt talar einnig við PMO og sækir þann sjúkling sem er opinn í PMO hverju sinni í kerfinu.

Innskráning í eGátt
Byrjaðu á að opna PMO og skrá þig inn, ef þú hefur ekki þegar gert það.
Eftir að þú hefur opnað PMO getur þú opnað eGátt með því að opna táknmyndina fyrir eGátt:

Þá opnast glugginn fyrir eGátt:

eGátt hefur núna sótt auðkenningu þína úr PMO og notað hana til að skrá þig inn í eGátt.
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Útgáfa reikninga
Til að gefa út reikning í eGátt, er byrjað á opna sjúkraskrá þess sjúklings sem þú ætlar að gefa út reikninga á sé í PMO, ef
hún er það ekki nú þegar:

Þá má fara í eGátt og smella á takkan, “Nýr reikningur”
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Þá opnast nýr gluggi með reikningnum sem útbúa skal. Í reikningnum er búið að forútfylla allar helstu upplýsingar s.s.
kennitölu sjúklings, upplýsingar um útgefanda reiknings, starfsstöð, dagsetningu oflr.

Til að velja gjaldliði inná reikningin er farið í fellilistan:

Til setja gjaldlið inná reikning er nóg að smella á hann af fellilistanum. Við það bætist hann við reikninginn og allar upphæðir
eru reiknaðar um leið í samræmi við upplýsingar sem sóttar eru frá Sjúkratryggingum Íslands í rauntíma.
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Til að bæta fleiri gjaldliðum inná reikning er fellilistinn opnaður aftur og smellt á þá gjaldliði sem skrá skal á reikninginn.
Þegar að öllum viðeigandi gjaldliðum hefur verið bætt inná reikning þarf aðeins að smella á “Senda og Prenta” takkan neðst í
glugganum. Við það bókast reikningurinn og prentast út.

Þá opnast útrpentun og valmynd fyrir prentara:

Þegar að reikningur hefur verið prentaður má loka honum með því að smella á “Loka” takkan. Einnig má smella á “Prenta”
til að prenta ef þörf er á að prenta aftur:
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Fellilistinn
Fellilistinn fyrir gjaldliði hefur ýmsa eiginleika sem auðvelda útgáfu reikninga.

Leit í fellilista
Fellilistinn er virkar líka sem leitargluggi þ.a. hægt er að leita í gjaldskrá SÍ eftir heiti gjaldskrárliðar með því að byrja að skrifa
nafn gjaldskrárliðarins í fellilistaboxið. Þá koma leitarniðurstöður sem innihalda þann texta sem þú skrifar.

Mínir gjaldliðir
Efst í fellilistanum birtast uppáhaldsgjaldliðirnir þínir undir flokk sem heitir “Mínir” þ.a. mjög fljótlegt er að sækja þá gjaldliði
sem þú notar mest.

Til að bæta gjaldlið við “Mínir” gjaldliðir þarf að setja hann inná reikning og smella á stjörnuna við hliðina á gjaldliðnum.
Gjaldliðurinn verður þá kominn undir “Mínir” næst þegar að þú gerir reikning
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Bakfærsla reikninga
Til að bakfæra reikning er byrjað eins og verið væri að gera nýjan reikning á sjúklingin sem bakfæra skal reikningin á. Við
hliðina á “Reikningur” fyrirsöguninni er takki:

Smellið á takkan og veljið “Bakfæra reikning”

Þá birtist fellilisti á reikningnum þar sem hægt er að velja bókaða reikninga til að bakfæra:

Smellið á fellilistan til að velja þann reikning sem skal bakfæra:
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Þá verður til nýr kredit reikningur (allar upphæðir neikvæðar) á móti reikningnum sem valinn var:

Til að bóka reikningin er smellta á “Senda og prenta”
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Afsláttur
Til að gefa afslátt á reikning er smellt á tannhjólið:

Síðan er valinn “Afsláttur” af fellilistanum:

Þá verður til afsláttarreitur við greiðslusamantektina þar sem hægt er að slá inn þá upphæð sem koma skal til afsláttar.
Afslátturinn kemur þá til frádráttar hluta sjúklings.

eGátt Reikningar - Leiðbeiningar
10

Breyting á komudegi
Til að skrá annan komudag á reikning en daginn í dag er smellt á tannhjólið og “Komudagsetning” valið

Þá kemur fra reitur þar sem hægt er að velja komudagsetning á dagatali:

Dagsetningin eru svo valin af dagatalinu:

Komudagur reiknings verður þá skráður á tilgreindri dagsetningu
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Vista drög
Hægt er að vista drög reiknings og geyma þannig eiginlega útgáfu og bókun reiknings þar til síðar (t.d. næstu komu). Til að
gera þetta er reikningur útbúinn alveg eins og gefa ætti út reikning, en í stað þess að smella á “Senda og Prenta” er smellta á
“Vista Drög”. Við það eru reikningurinn geymdur og

Ef drög af reikning eru til í kerfinu kemur það fram efst í glugganum.

Þegar smellt er á takkan “Drög” birtist valmynd þar sem velja má eitt af þeim drögum sem vistuð hafa verið

Með því að smellta á “Sækja” eru drögin sótt og reikningurinn tilbúinn til útgáfu. Bæta má frekari gjaldliðum á reikningin
eða bóka hann með því að smella á “Senda og Prenta” takkan.
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Tilvísandi læknir
Fyrir börn eldri en 2 ára sem eru með tilvísun þarf að skrá tilvísandi lækni til að fá fullan afslátt hjá Sjúkratryggingum Íslands.
Þetta er gert með því að smella á tannhjólið og “Tilvísandi læknir” valið:

Þá birtist reitur þar sem hægt er að skrá læknanúmer eða nafn þess læknis sem sendi tilvísunina:

Hluti sjúklings núllast þá og SÍ greiðir reikninginn að fullu.
ATH: Ef tilvísun er skráð núllast alltaf reikningurinn óháð því hvort sjúklingurinn er yngri en 18 ára eða ekki. Í því tilfelli sem sjúklingur er eldri en 18 ára
mun tilvísun valda því að hluti sjúklings er gefinn eftir.
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Efnisgjöld
Til að skrá efnisgjöld á reikning er smellt á tannhjólið og “Efnisgjöld” valið:

Þá kemur fram flettigluggi á reikningin þar sem hægt er að velja viðeigandi efnisgjöld fyrir aðgerð:
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Gjaldliðir utan SÍ
Til að bæta við gjaldliðum á reikningin sem falla utan greiðsluþáttökukerfis SÍ er smellt á tannhjólið og “Gjaldliðir utan
sjúkratrygginga” valið:

Þá birtist flettigluggi þar sem hægt er að velja gjaldliði inná reikningin sem ekki tilheyra greiðsluþáttökukerfi SÍ.
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Velja annan sjúkling
Ef gefa skal út reikning á annan sjúkling en þann sem opin er í PMO, er hægt að slá handvirkt inn kennitölu sjúklings. Smellt
er á takka við hliðina á fyrirsögninni “Sjúklingur”

Við það opnast textabox þar sem hægt er að skrá inn kennitölu:

Þegar smellt er á “sækja” er nýr sjúklingur sóttur inní reikninginn. Framkvæmt er vartölupróf á kennitölunni, þ.a. ef ekki er
slegin inn gild kennitala kemur sjúklingur ekki inná reikningin.

