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”14. Översyn intygsnivåer

Landstingsfullmäktige i Landstinget i Värmland tog den 13 juni 2018 beslut 

om att föreslå samverkansnämnden i Uppsala – Örebro sjukvårdsregion att 

det görs en gemensam översyn av intygsnivåerna i sjukvårdsregionen och att 

Regionala arbetsgruppen för patientavgifter får uppdraget att göra 

översynen. Övriga landsting/regioner är intresserade av att delta.

Beslut

att ge uppdraget till Regionala arbetsgruppen för patientavgifter.”



Bakgrund

Regionala arbetsgruppen för patientavgifter (RAPA)

Barbro Eklund Region Dalarna

Britt-Inger Söderberg Region Gävleborg

Mia Pettersson Region Sörmland

Katarina Landberg Region Uppsala

Sharon Fernandez Vega Region Uppsala

Caroline Westlund Region Värmland

Lisa Haljebo Region Västmanland

Gabriel Stenström Region Örebro

www.svnuppsalaorebro.se

För ca 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 vilka betyder att det finns olika 
benämningar och olika prissättningar på intygen, timtaxa eller fasta priser. 



Nuläge – Intygnivåer inkl. moms
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Sjukvårdsregionen exkl. 
Uppsala Uppsala

Timtaxa 1 250 1 625

Enklare intyg - kort intyg 313 - 375 406

Normalt intyg  - meddellångt 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



Förslag på gemensam nivå från 2020
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De föreslagna priserna är framtagna genom självkostnadskalkylering och uppräknade till 2020 års pris. 
Beloppen är framräknade exklusive moms men redovisas nedan inklusive moms. 

Timtaxa 1 875
Enklare intyg - kort intyg 469
Normalt intyg  - medellångt intyg 938
Omfattande intyg - långt intyg 1 406

Körkortsintyg missbruk alkohol inkl. provtagning 5 000
Körkortsintyg missbruk droger inkl. provtagning 5 550


