Gjaldskrá HSN
Í gildi frá 01.03.2021
Útselt fæði
Hádegismatur frá eldhúsi HSN félagsþjónustan
Morgunmatur frá eldhúsi HSN félagsþjónustan
Miðdegiskaffi frá eldhúsi HSN félagsþjónustan
Hádegismatur frá eldhúsi HSN

1.270 kr.
480 kr.
170 kr.
1.475 kr.

Leiga á búnaði / aðstöðu
Dagsleiga á herbergi fyrir ýmsa starfsemi
Fundarsalur
Íbúð lítil
Íbúð stór
Herbergi (uppábúið)
Herbergi (uppábúið) - afleysingafólk
Hækjur fullorðinna (par)
Hækjur börn (par)

7.350 kr.
12.600 kr.
1.900 kr.
2.650 kr.
5.100 kr.
2.400 kr.
2.600 kr.
3.600 kr.

Útseld þjónusta starfsmanna HSN
Næringarráðgjafi
Húsumsjónarmaður klst. í dagvinnu
Húsumsjónarmaður klst. í yfirvinnu
Starfsmaður UT þjónustu t.d. Memaxi
Sérfræðingur í UT þjónustu HSN
Þjónustugjald ritara
Móttökuritari
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur útkall
Læknir - klst eða vitjun á hjúkrunarheimili
Kennsla f. I
Kennsla f. II
Gagnaöflun og vinnsla fyrir háskólanema
í grunn- og meistaranámi, pr. klst.
Heilsufarsskoðun hjúkrunarfræðings
Heilsufarsskoðun læknis
Heilsufarsskoðanir slökkviliðsmanna
Ristilspeglun - f. félagssamtök

10.000 kr. í dagvinnu
7.750 kr.
13.988 kr.
8.900 kr.
11.400 kr.
8.450 kr.
7.040 kr. í dagvinnu
7.960 kr. í dagvinnu
9.810 kr. í dagvinnu
17.650 kr. í yfirvinnu
26.650 kr.
21.320 kr. klst
27.716 kr. klst
2.600 kr.
10.510 kr.
13.000 kr.
30.700 kr.
23.972 kr.
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Þjónusta vegna andláts
Aðstöðugjald (kæligjald)
Aðhlynning eftir andlát/umbúnaður líks/kistulagning
(kæligjald innifalið)
Nærklæði
Læknisskoðun á líki að beiðni lögreglu

Gjaldskrá sundlaug:
Stakur tími fullorðinna
Stakur tími barna 6 til 18 ára
20 tíma kort
Mánaðarkort elli- og örorkulífeyrisþegar
Mánaðarkort almennt
Handklæði
Leiga á sundlaug

7.950 kr.
33.000 kr.
11.500 kr.
5.011 kr.

730 kr.
310 kr.
9.875 kr.
1.260 kr.
4.600 kr.
370 kr.
7.330 kr.
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Flokkur I, dæmi; hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, læknar með lækningaleyfi, sjúkraþjálfarar,
iðjuþjálfar, sálfræðingar, viðskiptafræðingar*, tölvunarfræðingar*.
Flokkur II, dæmi; læknar með sérfræðileyfi.
ATH: Innifalið í þessu verði eru öll launatengd gjöld.
Undirbúningstími vegna kennslu er innifalinn í tímagjaldi. Kennslugögn og annar útlagður
kostnaður eru verðlögð sérstaklega eftir þörfum hverju sinni.
Ef um ráðgjöf er að ræða leggst virðisaukaskattur við tímagjald hjá sérmerktum hópum *. Þó
er öll ráðgjafarvinna allra framangreindra starfsstétta virðisaukaskattsskyld, ef ráðgjöfin telst
ekki til heilbrigðisþjónustu. Ekki er lagður virðisaukaskattur á tímagjald vegna kennslu. Vinna
heilbrigðisstétta við heilbrigðisþjónustu er ekki virðisaukaskattsskyld.
Greinargerð vegna verðskrár fyrir seldri vinnu sérfræðinga HSN
1. Verð pr. klst. er gjald fyrir tilfallandi veitta þjónustu, nema um annað hafi verið
samið. Hér getur verið um að ræða þjónustu og ráðgjöf sérfræðinga við önnur
sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, en einnig þjónustu við sveitarfélög, fyrirtæki og
einstaklinga.
2. Ef formlegur samningur um tiltekna þjónustu til lengri tíma er í gildi, skal semja og
miða við kjarasamninga einstakra stétta með umsömdu álagi.
3. Gjaldskráin er tvískipt. Annars vegar er seld þjónusta vegna veittrar ráðgjafar. Hins
vegar fyrir kennslu, þar sem undirbúningstími kennslunnar er innifalinn í verði.
4. Kostnaður við kennslugögn, bæklinga o.þ.h. er ekki innifalinn í einingaverði og
verðlagt sérstaklega. Sama gildir um annan útlagðan kostnað svo sem ferðakostnað,
uppihald o.þ.h.
5. Reikninga vegna seldrar þjónustu skal ávallt útbúa af starfsmönnum fjármálasviðs og
senda til innheimtu. Til þess að unnt sé að skrifa út reikning þarf sá er þjónustu veitir
að senda skriflegar upplýsingar þar að lútandi.
6. Sértekjur, sem þannig aflast eru tekjufærðar á viðkomandi deild eða skv. óskum
sviðsstjóra hverju sinni, í samræmi við meginreglur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands
17. febrúar 2021
Framkvæmdastjórn.
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