
Tillaga að breytingum á 10. gr. reglugerðar Sjúkrasjóðs VR fyrir aðalfund VR 2019 
(breytingar í rauðu letri) 

 
10. gr. Sjúkra- og slysadagpeningar 

Sjúkrasjóðurinn skal að greiða sjúkra- og slysadagpeninga ef launatekjur falla niður sökum veikinda 
eða slysa og skulu þeir vera 80% af meðallaunum. Við útreikning upphæðar dagpeninga skal miða við 
greiðslur til félags- og Sjúkrasjóðs VR síðustu 6 mánuði áður en launagreiðslur féllu niður. Hafi orðið 
verulegar breytingar á launum síðustu 6 mánuði skal meta tekjur sérstaklega og yfir lengra tímabil en 
þó aldrei lengra tímabil en 12 mánuði. Í þeim tilvikum þar sem félagsmaður fær greiðslur fyrir sama 
slysa- og/eða veikindatímabil frá öðrum aðilum, svo sem greiðslur úr slysatryggingu launafólks, er 
heimilt að greiða mismun þeirrar bótafjárhæðar og 80% meðallauna ef sú upphæð er lægri en 
útreiknuð upphæð dagpeninga frá Sjúkrasjóði VR. Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki 
vegna skaðabótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. slysa af völdum vélknúinna ökutækja. 

Í upphafi félagsaðildar (fyrstu 270 dagana) skal ekki greiða sjúkra- og slysadagpeninga í fleiri daga en 
greitt hefur verið fyrir viðkomandi félagsmann í sjúkrasjóðinn og er þá miðað við þann dag sem 
greiðslan hefst. Undanþegnir frá þessu eru þó umsækjendur sem verið hafa fullgildir félagar annars 
félags í ASÍ, sbr. gr. 9.3. 

Einnig er heimilt að greiða dagpeninga ef launatekjur falla niður vegna veikinda barna sjóðsfélaga, 
yngri en 18 ára, í allt að 270 daga og vegna langvarandi veikinda maka í allt að 3 mánuði.. Um það 
gildi að öðru leyti sömu reglur og að ofan greinir. 

Eigi félagsmaður rétt til endurhæfingarlífeyris hjá Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að synja 
umsókn um sjúkra- eða slysadagpeninga. Nemi endurhæfingarlífeyrir lægri fjárhæð en sjúkra- eða 
slysadagpeningar er heimilt að greiða honum það sem upp á vantar í samræmi við 
sjúkradagpeningarétt hans. 

Almennt skal það vera skilyrði greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga að umsækjandi komi fyrst til viðtals 
hjá ráðgjafa sjóðsins og að gögn hans séu skoðuð af trúnaðarlækni sjóðsins til að leggja mat á 
möguleg endurhæfingarúrræði. Sjúkra- og slysadagpeningar þeirra sem hafna að taka þátt í boðnum 
úrræðum ráðgjafa sjóðsins skulu vera 72% af meðallaunum. Þó skal ekki koma til slíkrar skerðingar 
fyrr en að greiddir hafa verið a.m.k. 120 dagar á viðkomandi greiðslutímabili. Komi til slíkrar 
skerðingar er viðkomandi félagsmanni heimilt að krefjast þess að málið verði lagt fyrir 
framkvæmdastjórn sjóðsins til endanlegrar ákvörðunar. 

Fjöldi daga á greiðslutímabili er ákvarðaður af framkvæmdastjórn sjóðsins og staðfestur af stjórn VR 
og skal það tilgreint í Starfsreglum sjóðsins hverju sinni. Greiðslutímabil getur aldrei verið styttra en 
sem nemur því lágmarki sem tilgreint er í gildandi viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði aðildarfélaga 
ASÍ. 

Hvert samfellt greiðslutímabil er 270 dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Sá sem hefur fullnýtt þann 
greiðslurétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 12 mánuði. 

Skýring: Þessi breyting er gerð til að auðvelda ákvörðun um fjölda daga á greiðslutímabili 
sjúkradagpeninga, þó innan ramma viðmiðunarreglugerðar ASÍ. Þetta er gert vegna þess að staða 
sjúkrasjóðs getur skyndilega orðið alvarleg eins og stefndi í árið 2018 og svo ekki þurfi þá að bíða 
fram að næsta aðalfundi með að gera nauðsynlegar breytingar svo fjárhagsstaða sjóðsins skaðist ekki 
þegar skyndilegar sveiflur koma á útgreiðslur. 


