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Þróa lyf úr afurð
Algalífs á Íslandi
�Nýtt íslenskt
fyrirtæki,
Axelyf, hyggst
þróa lyf úr
efninu astax-
anthíni sem
Algalíf fram-
leiðir á Ásbrú.
Örn Almars-

son, einn stofn-
enda félagsins,
hefur langa
reynslu af rannsóknum en hann
kommeðal annars að þróun bólu-
efnis gegn kórónuveirunni.
Örn segir Axelyf fyrst og fremst

ætla að þróa bólgueyðandi lyf.
„Þá erum við til dæmis að tala

um bólgur og örvef sem fylgja
lifrarsjúkdómum,“ segir Örn um
möguleikana.» 10

Örn Almarsson
Styrkur til tannréttinga frá Sjúkra-
tryggingum verður hækkaður úr 100 í
250 þúsund krónur á þessu ári. Willum
Þór Þórsson, heilbrigisráðherra, stað-
festir þetta. Um er að ræða svokall-
aðan fastan styrk en upphæðin getur
verið hærri eftir aðstæðum.

Í Morgunblaðinu í vikunni gagn-
rýndi Krístín Heimisdóttir, formaður
Tannréttingafélags Íslands, að styrk-
ur fólks til tannréttinga hafi ekki
hækkað í tuttugu ár. Kyrrstaða hafi

verið í málaflokknum en miðað við
verðlagsþróun væri eðlilegt að styrk-
urinn næmi um 400 þúsund krónum.
Kostnaður við algenga meðferð getur
verið um ein og hálf milljón króna sem
er mörgum barnafjölskyldum þungur
baggi og sérstaklega þeim sem hafa
lægri tekjur.

Áætlun liggur fyrir
Heilbrigðisráðherra segir að styrk-

urinn verði hækkaður í áföngum.
„Eins og við tókum gjaldfrjálsar tann-
lækningar barna undir 18 ára í skref-
um,“ segir Willum. Í maí 2013 tóku

gildi samningar við tannlækna um að
allir undir 18 ára aldri skyldu njóta
gjaldfrjálsrar tannlæknaþjónustu.
Breytingin var innleidd í áföngum,
tilteknir árgangar voru kallaðir inn
til skoðunar, en 2018 var fullri endur-
greiðslu komið á.

Stefnt er að því að styrkur til tann-
réttinga taki nú tillit til verðlagsþró-
unar og verði hækkaður í þrepum á
næstu tveimur árum. Endanleg upp-
hæð liggur ekki fyrir en leiða má líkur
að því að styrkur til tannréttinga í öðr-
um gómnum verði allt að 300 þúsund
krónur og 400 þúsund krónur vegna

tannréttinga í efri og neðri góm. Áætl-
un um hækkanirnar liggur fyrir í heil-
brigðisráðuneytinu enda mikill vilji til
þess að bregðast við þeim vanda sem
er til staðar. Ráðuneytið ræðir nú við
tannlækna um gjaldskrár vegna tann-
viðgerða og tannréttinga. Vonir standa
til að niðurstaða fáist sem fyrst.

Árið 2022 greiddu Sjúkratryggingar
450 milljónir króna til tannréttinga en
ekki liggur fyrir hver kostnaðaraukinn
er vegna hækkunar styrksins á þessu
ári. Kostnaðurinn hefur aukist um-
talsvert á liðnum árum en tæp 2.400
fengu styrk 2022.

lÚr 100 í 250 þúsund krónur á árinulStyrkurinn gæti aukist enn meira 2024
lViðræður við tannlækna um gjaldskrár vegna tannviðgerða og tannréttinga

Hækka tannréttingastyrk

Hörður Vilberg
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Fyrstu íslensku
styrjuhrognin vænt-
anleg á markað
�Hægt verður að bragða á ís-
lenskum ekta kavíar úr styrju-
hrognum eftir um það bil tvo
mánuði. Þá kemur fyrsti kavíar-
inn frá Hinu Norðlenzka Styrju-
fjelagi á Ólafsfirði á markað.
Styrjukavíar er afar verðmæt
afurð á neytenda- og veitinga-
húsamarkaði.
Hrogn og svil voru strokin úr

styrjunum, sem eru í eldi á Ólafs-
firði, undir lok síðasta mánaðar.
Er þetta fyrsta uppskera úr
íslensku styrjunum, sem hafa
verið í eldi hér á landi í mörg ár.
Hluti hrognanna var tekinn frá til
að stækka stofninn. Seiðin hafa
verið klakin og er byrjað að fóðra
þau. Hluti hrognanna er unninn
í kavíar samkvæmt einkaleyfi frá
þýsku fyrirtæki. Kavíarinn á að
verða tilbúinn til smökkunar og
sölu í byrjun júní.» 6

Ljósmynd/Jiri Hera

Kavíar Afurðir styrjunnar eru afar dýr
og eftirsóttur matur víða um heim.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Gleðilegt sumar!


