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Översyn av intygsnivåer 
 
Landstingsfullmäktige i Landstinget i Värmland beslutade 13 juni 2018 att föreslå 
samverkansnämnden att det görs en gemensam översyn av intygsnivåerna i 
sjukvårdsregionen. Beredningsgruppen inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion gav den 23 
augusti 2018 den Regionala arbetsgruppen för patientavgifter i uppdrag att göra en gemensam 
översyn av intygsnivåerna i sjukvårdsregionen.  
 
Förslag till nya intygsnivåer: 
Enklare intyg    470 kronor 
Normalt intyg   940 kronor 
Omfattande intyg    1 410 kronor 
Timtaxa    1 880 kronor 
 
Körkortsintyg missbruk alkohol inkl. provtagning 5 000 kronor 
Körkortsintyg missbruk droger inkl. provtagning 5 550 kronor  
 
Se bilaga 1 för mer detaljerad information. 
 
 
 

Förslag till beslut 

att Samverkansnämnden rekommenderar regionerna inom sjukvårdsregionen att besluta om 
gemensamma intygsnivåer enligt priser ovan.  
 
 
 
 
 
Tobias Kjellberg 
Ordförande samverkansnämndens ledningsgrupp  
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Översyn intygsnivåer 
Uppdraget och bakgrund 
Den 23 augusti 2018 fick Regionala arbetsgruppen för patientavgifter i uppdrag från 
beredningsgruppen att göra en gemensam översyn av intygsnivåerna inom sjukvårdsregionen. 
 
För cirka 15 år sedan gjordes en stor översyn av intygsnivåerna utifrån den Gula taxa som 
landstingen hade tagit över på 90-talet. Utgångspunkten var då timtaxan som räknades upp. 
De utgick då ifrån att modernisera och rensa bland avgifterna. Privatpersoner skulle ha fast 
pris för intyg och myndigheter/företag med flera utgår ifrån timtaxa. Intygsnivåerna viktades 
utifrån tidsåtgång med timtaxepriset som bas.   
 
Alla regioner har utformat ett eget regelverk vilket betyder att det finns olika benämningar 
och olika prissättningar på intygen. Däremot har regionerna inom sjukvårdsregionen samma 
gruppering av intygen i enklare intyg, normalt intyg, omfattande intyg och timtaxa samt de 
körkortsintyg vid missbruk och det är dessa grupper av intyg som översynen har inriktat sig 
på.  
 
Nuläge 
 
Idag ser intygsnivåerna ut som nedan, allt redovisas inklusive moms. Den summa som 
patienten får betala för sitt intyg. Enbart hälsoundersökningar är momsbefriade.  

 
Sjukvårdsregionen 
exkl. Uppsala Uppsala 

Timtaxa 1 250 1 625 
Enklare intyg - kort intyg 313 - 375 406 
Normalt intyg - medellångt intyg 626 813 
Omfattande intyg - långt intyg 938 1 219 

 
Sjukvårdsregionen 
exkl. Dalarna Dalarna 

Körkortsintyg missbruk alkohol inkl. provtagning 2 500 5 000 
Körkortsintyg missbruk droger inkl. provtagning 5 000 5 700 
 
Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas generellt på sjukvårdens självkostnad och de 
olika avgiftsnivåerna ska spegla hälsoundersökningens och intygens omfattning. Enklare 
intyg är intyg som utfärdas utifrån journaler eller kännedom om patienten. Det ska inte 
behövs någon undersökning av patienten. Kostnaden baseras på 15 minuter av timtaxan som 
är grunden till avgiftsnivåerna.  
 
Normala hälsokontroller och intyg kräver oftast en undersökning av patienten. Intyget kräver 
en större insats och baseras på 30 minuter av timtaxan. För omfattande hälsokontroller och 
intyg krävs en större insats och de baseras på 45 minuter av timtaxan. För myndigheter och 
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företag utgår timtaxa baserat på den tid som intyget kräver. Enskilda patienter skall dock ha 
möjlighet att veta vad kostnaden blir för det önskade intyget och därför finns de specificerade 
intygsnivåerna.  
 
Förslag till nya intygsnivåer 
 
För att få fram självkostnadsnivå på intygsnivåerna så gjordes beräkningar på två sätt. Dels 
gjordes en kalkyl baserat på genomsnittlig läkarlön på vårdcentral och vi räknade även upp 
den nuvarande timtaxan med LPIK (landstingsprisindex) exkl. läkemedel till nuvarande års 
prisnivå. Dessa båda beräkningar landade med enbart 30 kronors skillnad och bedöms därför 
vara god grund till utgångsläge för nya intygsnivåer.  
 
Nedanstående är uppräknat till 2020 års prisnivå och föreslås att de indexjusteras med LPIK 
exklusive läkemedel inför varje nytt kalenderår baserat på priset exklusive moms.  
Efter diskussion med samverkansnämndens arbetsutskott den 13 september 2019 föreslås 
inget generellt beslut om indexuppräkning, utan beslut tas inför årsskifte. 
 
Timtaxa 1 880 kronor 
Enklare intyg - kort intyg 470 kronor 
Normalt intyg  - medellångt intyg 940 kronor 
Omfattande intyg - långt intyg 1 410 kronor  

 
Körkortsintyg missbruk alkohol inkl. provtagning 5 000 kronor 
Körkortsintyg missbruk droger inkl. provtagning 5 550 kronor  
 
 
De personer som har ingått i översynen är: 
Barbro Eklund  Region Dalarna 
BrittInger Söderberg Region Gävleborg 
Mia Pettersson Region Sörmland 
Katarina Landberg Region Uppsala 
Sharon Fernandez Vega Region Uppsala 
Lisa Häljebo  Region Västmanland 
Gabriel Stenström  Region Örebro 
Caroline Westlund Region Värmland 
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