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Sjúkrasjóðir GRAFÍU og RSÍ renna saman 1. október skv. samningi milli félaganna. Stjórn GRAFÍU hefur ákveðið að 

samræma styrki sjóðanna frá og með 1. ágúst 2019. Hér má sjá helstu breytingar, þannig gildir hægri kassinn fyrir 

alla félagsmenn GRAFÍU sem eiga rétt í sjóðnum. 

 
 

GRAFÍA Sjúkrasjóður allra eftir aðild Grafíu að RSÍ 

Sjúkradagpeningar 80% af launum í 6 mánuði, sl. 6 
mánuði viðbótarréttur 2 
mánuðir.  

80% af launum í 6 mánuði, sl. 5 mánuði 
fyrir veikindi viðbótarréttur háð mati 
framkvæmdastjórnar 

Veikindi barna 80% af meðallaunum s.l. 6 
mánuði greiðist í allt að 30 daga á 
hverjum 12 mánuðum, og í allt að 
90 daga vegna langveikra barna 

80% af launum í 6 mánuði, sl. 5 mánuði 
fyrir veikindi viðbótarréttur háð mati 
framkvæmdastjórnar 

Veikindi maka 80% af meðallaunum s.l. 6 
mánuði greiðist í allt að 90 daga á 
hverjum 12 mánuðum vegna 
mjög alvarlegra veikinda maka 

80% af launum í 6 mánuði, sl. 5 mánuði 
fyrir veikindi 
viðbótarréttur háð mati 
framkvæmdastjórnar 

Heilsuræktarstyrkur 50% af kostnaði hámark kr. 
18.000 pr. ár 

50% af kostnaði hámark kr. 30.000 pr. ár 

Gleraugnastyrkur 50% af kostnaði hámark kr. 
40.000 pr. 3 ár 

50% af kostnaði hámark kr. 40.000 pr. 3 ár 

Sjúkraþjálfun/kírópraktor 50% af kostnaði hjámarki kr. 
30.000 pr. ár 

Styrkur 2.000 kr. pr. skipti allt að 25 skipti á 
almanaksári. 

Hjartavernd-áhættumat 50% af kostnaði ein skoðun á ári. Greitt fyrir skoðun allt að kr. 10.000 

Sálfræðimeðferð 50% af kostnaði hámark kr. 
30.000 pr. ár 

40% af kostnaði pr. tíma hámark 25 skipti á 
almanaksári. 

Krabbameinsleit Kembileit hjá Krabbameinsfélagi 
Íslands styrkt að fullu 

Greitt er fyrir skoðun allt að kr. 10.000. 

Göngugreining 50% af kostnaði að hámarki kr. 
15.000 

Ekki fyrir hendi 

Fæðingastyrkur Ekki fyrir hendi Kr. 100.000 eftir skatt ef um 75% eða 
meira fæðingarorlof í mánuð. 

Kostnaðarsöm 
heilbrigðisþjónusta/ 
læknisaðgerðir 

40% af kostnaði ef kostnaður er 
kr. 85.000 eða hærri að hámarki 
kr. 80.000 á þriggja ára fresti 

40% af kostnaði ef kostnaður er kr. 
100.000 eða hærri að hámarki kr. 100.000 
á þriggja ára fresti 

Ferðastyrkur vegna 
veikinda 

Sambærilegur réttur og hjá RSÍ  Sambærilegur réttur og hjá GRAFÍU 

Dánarbætur 
  

Virkir félagsmenn kr. 380.400 kr. 590.000 til 75 ára aldurs,  

Félagsmenn komnir af 
vinnumarkaði/ 
maki eða barn yngri en 
18 ára eftirlifandi 

kr. 190.200 kr. 442.500 eftir 75 ára aldur 
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GRAFÍA Sjúkrasjóður allra eftir aðild Grafíu að RSÍ 

Félagsmenn komnir af 
vinnumarkaði án maka 
eða barna yngri en 18 
ára 

kr. 126.800 kr. 331.875 eftir 80 ára aldur 

Bætur vegna barna Ekki fyrir hendi Ef barn undir 18 ára kr. 1.062.000 bætur, 
kr. 531.000 með hverju barni eftir það. 

  

 


