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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-559 1.4 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2019-01-10 Anneli Granberg Ingegerd Morian Andersson 

Riktlinje för avgifter 
Taxebeloppen gäller oavsett ålder, det vill säga barn och ungdomar betalar 

samma belopp som vuxna. Samma belopp ska tillämpas för norrbottningar, 

utomlänspatienter (hemlandstinget ska inte faktureras) och utländska med-

borgare. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård gäller inte. 

Lagstadgad moms tillkommer i förekommande fall. 

Följande taxegrupper gäller: 

Typ av insats Avgift kr (exkl moms) Avgift kr (inkl moms) 

Grupp 1 0 0 

Grupp 2 500 kr per åtgärd 625 kr per åtgärd 

Grupp 3 1000 kr per åtgärd 1250 kr per åtgärd 

Grupp 4 4000 kr per åtgärd 5000 kr per åtgärd 

   

Grupp F* Författningsreglerade* Författningsreglerade* 

*Staten har fastställt avgiftens storlek 
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Hälsoundersökning, test m m  
De belopp som anges i kolumnen ”belopp i VAS” ska registreras i VAS. 
 

Intyg, utlåtande m m  Grupp Moms Belopp i 

VAS 

Kod i 

VAS 

Anmärkning 

ADOPTIVBARN, hälsoundersökning Se anm - Se anm usök Aktuell avgift för besök 

ALKOHOL-/DROGTEST 

Avser inte polisens ”alkoholtest” Se intyg 

Alkoholpåverkan. 

                Blodprov 

 

 

 

 

 

 

 

Urinprov 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ja 

 

 

 

 

 

1250 kr 

 

 

 

 

 

 

intygm 

 

 

 

 

 

 

Kostnaden för samtliga 

blodprover. Kostnaden gäller per 

provtillfälle. Endast ett prov 250 

kr. Den myndighet som begär 

intyget betalar. 

 

 

 

3 ja 1250 kr intygm Kostnaden för samtliga 

urinprover. Kostnaden gäller per 

provtillfälle. Endast ett prov 250 

kr. Den myndighet som begär 

intyget betalar. 

 

ARBETSMILJÖVERKET 3 - 1000 kr usök Undersökning till förebyggande 

av vissa yrkessjukdomar enligt 

Arbetsmiljöverkets anvisningar. 

Exkl röntgen och labprover. 

BLODGIVARE, blodkontroll av 1 - 0 kr usök  

BLODGRUPPERINGSUNDERSÖKNING, 

inkl provtagning 

2 Ja 625 kr usökm Kostnadsfritt inom MVC och 

BVC 

BROTTSPLATSUNDERSÖKNING 3 Ja 1250 kr usökm  

DNA-PROVTAGNING 3 Ja 1250 kr usökm T ex på uppdrag av polisen i 

samband med brottsutredning. 

Provtagning sker ofta i polisens 

lokaler. 

GRAVIDITET 1 - 0 kr usök  

GYNEKOLOGISK 

HÄLSOUNDERSÖKNING 

2 - 500 kr usök Inkl cytologprov. Utöver 

screening. 

HÄLSOUNDERSÖKNING, 

Allmän omfattande autoanamnes, 

synskärpeundersökning och tonometri, enkel 

hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, 

fysik, normalstatus samt blodtryckskontroll 

 

3 - 1000 kr usök Exkl röntgen och vaccinationer. 
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Enstaka prover enl ovanstående 2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

500 kr usök  

 

 

 

HÄLSOUNDERSÖKNING, forts 

Anomaloskopi undersökning  

(färgseende) 

Audiogram 

 

EEG 

 

EKG-arbets 

 

EKG-vilo 

 

Enorgometertest/ergonomi 

 

Färgsinnesundersökning och intyg 

 

Hepatit 

 

Kemisk undersökning/blodkalk, ko-

lesterol, kreatinin, triglycerider, 

urinsyra 

 

Leverprov 

Lungröntgen 

 

     

3 - 1000 kr usök  

3 - 1000 kr usök  

3 - 1000 kr usök  

3 - 1000 kr usök För t ex personal eller blivande 

personal inom räddningstjänsten. 

Inkl tolkning. 3 - 1000 kr usök 

3 - 1000 kr usök 

2 - 500 kr usök 

2 - 500 kr usök 

2 - 500 kr usök 

    

2 - 500 kr usök 

3 - 1000 kr usök 

HÄLSOUNDERSÖKNING 

 

Enligt lagen om vård av unga (LVU) 

 

Enligt socialtjänstlagen (SOL) 

     

1 - 0 kr usök Undersökningen begärs av en 

kommun i länet. För intyg se 

nedan. 

3 - 1000 kr usök Undersökningen begärs av en 

kommun i länet. För intyg se 

nedan. 

KONTAKTLINSER 2 - 500 kr usök  

TROPIKMEDICINSK UNDERSÖKNING 4 - 1000 kr usök Exkl röntgen. Tropikmedicinsk 

undersökning av adoptivbarn är 

kostnadsfri. 

TÄVLINGSINTYG, t ex för travkuskar, 

cyklister, rodelåkare m fl 

3 Ja 1250 kr usökm Ingår syn, hörsel, färgseende exkl 

röntgen. 

VISUM, undersökning för 2 Ja 625 kr usökm Exkl röntgen och vaccinationer. 

 

 



 Sida 4 (9) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-559 1.4 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2019-01-10 Anneli Granberg Ingegerd Morian Andersson 

Intyg 

De belopp som anges i kolumnen ”belopp i VAS” ska registreras i VAS. 

 

Intyg, utlåtande m m  Grupp Moms Belopp i 

VAS 

Kod i 

VAS 

Anmärkning 

ADOPTION,  

Endast intyg   

 

Hälsoförklaring inkl intygsskrivande 

     

2 Ja 625 kr intygm Avser endast intyg. Per förälder. 

3 Ja 1250 kr intygm I de fall undersökning är 

nödvändig. Exkl röntgen och 

vaccinationer. Per förälder. 

ALKOHOLISTANSTALT, för intagning 

 

På begäran av anhörig         

   

På begäran av myndighet    

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

0 kr 

 

 

intyg 

Gällande LVM se nedan. 

3 - 1000 kr intyg 

ALKOHOLPÅVERKAN, utlåtande 2 Ja 625 kr intygm Betalas av polismyndighet. 

ARBETSLIVSINRIKTAD 

REHABILITERING 

Intyg  i samband med: 

 

 

Läkarutlåtande om hälsotillstånd 

 

 

Särskilt läkarutlåtande utfärdat av läkare med 

fördjupas utbildning i försäkringsmedicin. 

 

 

 

Medicinskt utlåtande 

Intyget begärs av Arbetsförmedlingen.  

OBS försäkringskassan ska inte debiteras för detta intyg.RFFS 1977:27 och 

FKFS 2008:2.  

Ersättning för utlåtande utbetalas endast om avgift för intyg inte tas ut av den 

försäkrade. Arbetsförmedlingen står för patientens besöksavgift om de begärt en 

undersökning av dennes hälsotillstånd. Vad gäller intyg till försäkringskassan se 

nedan  

F Ja 2750 kr intygm Begärd av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens blankett 

används. 

F Ja 5625 kr intygm 
Kan om det tagit mer än tre tim-

mar i anspråk att utfärda i stället 

ersättas med 1 500 kr/tim exkl 

moms (1 875 kr inkl moms), dock 

ersätts högst 12 timmar (18 000 kr 

exkl moms, 22 500 kr inkl 

moms).  

F Ja 2750 kr intygm 
Begärs av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens blankett 

används. 

ARBETSPLATSPLACERING, till 

arbetsgivare 

3 Ja 1250 kr intygm  

ARBETSPLATSUNDERSÖKNING, 

utredning 

Se anm - Se anm intyg 800 kr/tim. Exkl resersättning. 

ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGSLAGEN 1 - 0 kr intygm 
Försäkringskassan begär intyget. 

Begär den försäkrade själv intyget 

är kostnaden aktuell avgift för 

läkarbesök. 

AUPAIR 2 Ja 625 kr intygm Exkl röntgen och vaccination. 
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AVSTÄMNINGSMÖTE, deltagande i Se anm Ja Se anm Intygm 
Ingen besöksavgift ska tas ut av 

patienten eftersom Försäkrings-

kassan kallar till mötet. Enligt 110 

kap, 14 § 4 socialförsäkringsbal-

ken. Regionen fakturerar Försäk-

ringskassan för läkarens arvode 

inkl moms. Se FKFS 2010:35 6 §: 

750 kr exkl moms (938 kr inkl 

moms) för första timmen och 

därefter med högst 375 kr exkl 

moms (469 kr inkl moms) per 

påbörjad halvtimme för läkarens 

deltagande i avstämningsmöte. 

BILBÄLTE, om befrielse p g a medicinska 

skäl 

1 - 0 kr Intyg 
 

BOSTAD, 

Anpassningsbidrag p g a medicinska skäl 

 

 

Förtur till bostad p g a medicinska skäl 

 

1 

 

- 

 

0 kr 

 

intyg 

 

 

Begärs av privatperson 

3 Ja 1250 kr intygm 
 

Begärs av myndighet 

1 - 0 kr intyg 
Begärs av privatperson 

3 Ja 1250 kr Intygm 
 

Begärs av myndighet 

DYKARE 3 Ja 1250 kr inygm 
 

Exkl röntgen 

DÖDSFALL 

dödsfallsbevis 

Konstaterande av dödsfall på mottagning, 

olycksplats eller i samband med hembesök 

 

F 

 

- 

 

0 kr 

 

Intyg 

 

SOSFS 1996:29, 2005:29, 

2007:18 Får endast utfärdas av 

läkare.  

 F - 0 kr intyg 

EMIGRATION 3 Ja 1250 kr intygm 
 

FADERSKAPSBEVIS, inkl blodprov 3 Ja 1250 kr Intygm 
Den myndighet som begär intyget 

betalar. 

FALLSKÄRMSHOPPARE 3 Ja 1250 kr Intygm 
 

Exkl röntgen 

FLYG-/LUFTCERTIFIKAT 

Formulär 1A eller 1B eller 1C 

Formulär 2 (specialundersökning av ögon) 

Formulär 3 (specialundersökning av öron) 

Formulär 4 (specialundersökning av hjärta 

och cirkulationsorgan) 

 

Vilo-EKG (inkl tolkning) 

 

3 

 

Ja 

 

1250 kr 

Intyg m 
Patienten ska ha med sig intygs-

formulären, som utges av Luft-

fartsverket  

3 Ja 1250 kr Intgym 
 

3 Ja 1250 kr intygm 
 

3 Ja 1250 kr intygm 
 

3 Ja 1250 kr intygm 
 

FN-TJÄNST 
3 Ja 1250 kr intygm 

 

Exkl röntgen och vaccinationer. 

FOSTERFÖRÄLDRAR, för godkän-

nande av  
3 Ja 1250 kr Intygm 

 

Kommun betalar. Per förälder. 

FRISKINTYG 
2 Ja 625 kr Intygm 

Exkl röntgen och vaccinationer. 
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Ubildningssökande mm 

Anställning i kommunal och statlig tjänst 

Anställning i radiologisk arbete, kemika-

liearbete m m  

3 Ja 1250 kr Intygm 
PPD-prövning ingår. 

 

Även besiktning av personal i 

radiologiskt arbete. 3 - 1250 kr Intygm 

 

FÄRDTJÄNST 
1 - 0 kr Intyg 

 

P g a medicinska skäl 

FÖRSÄKRINGSBOLAG,  

- begärda av eller för att lämnas till 

(gäller även AMF) 

- enklare intyg 

4 Ja 5000 kr Intygm 
PSR Personskaderegelring AB 

och LÖF faktureras inte. 

3 Ja 1250 kr Intygm 
Avser enklare intyg som inte 

kräver tidskrävande utred-

ning/bedömning, som exempelvis 

”skadeanmälan vid vissa diagno-

ser”, celiakiintyg, intyg för skol-

skjuts m m  

FÖRSÄKRINGSKASSA 

Läkarundersökning och utlåtande som behövs 

för försäkringskassans handläggning av för-

säkringsärenden 

 

 

 

 

 

Begärs av annan än försäkringskassan 

F 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0 kr 

 

 

 

 

 

 

 

1250 kr 

Intyg 

 

 

 

 

 

 

 

intyg 

Läkarutlåtande som begärs av 

Försäkringskassan eller av patien-

ten i syfte att söka aktivitets- eller 

sjukersättning är avgiftsfria. I 

dessa fall får vanlig patientavgift 

tas ut om undersökning behövs 

för intygets utfärdande. Gäller 

även när utländsk försäkrings-

kassa begär intyg ang pension via 

svensk d:o eller patient  

 

Till annan aktör, myndighet, 

kommun m fl 

FÖRÄLDRAPENNING 
F - 0 kr Intyg 

Ingår i aktuell avgift för läkarbe-

sök 

GOD MAN 
F - 0 kr Intyg 

Avser även förvaltarintyg  

 

GYMNASTIK, befrielse från 
1 - 0 kr Intyg 

Avser skolbarn 

INVALIDFORDON 

Accis- och skattebefrielse 

Parkeringstillstånd 

 

Bilbidrag 

 

Terrängfordonstillstånd 

1 . 0 kr intyg 
 

2 Ja 625 kr intygm 
Avser även tillstånd för handi-

kapparkering för vanligt fordon 

1 - 0 kr intyg 
Extra utrustning. Försäkringskas-

sans bilstöd. 

2 Ja 625 kr intygm 
Avser personer med rörelsehin-

der. 

KÖR-TRAFIK- OCH TRAKTORKORT 

Synprövning 

 

Särskilt, inkl undersökning för körkort pga 

sjukdom((döva, diabetiker, epileptiker m fl). 

Avser även förlängning av körkort. 

 

Särskilt för körkor i yrkesmässig trafik 

 

För att återfå körkort efter dom  p g a trafiko-

nykterhetsbrott 

2 Ja 625 kr Intygm 
 

1 - 0 kr intyg 
Aktuell avgift för läkarbesök ska 

uttas för första intyget. Intyg 

därutöver ska vara kostnadsfria  

 

3 Ja 1250 kr intygm 
Avser bl a förnyelse av körkort i 

yrkesmässig trafik för förare över 

45 år samt förnyelse av C- och D-

behörighet.  

3 Ja 1250 kr intygm 
Aktuell avgift för besök och prov-

tagningar uttas som måste föregå 

utlåtandet. Provtagning kan även 
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Blod- och urinprov 

omfatta drogtest om länsstyrelsen 

begär intyg om drogfrihet (se 

Alkohol-/drogtest). Avser även 

intyg om deltagande i ”alkolås-

program”.  

 

Se anm Ja Se anm intygm 
Se Alkohol-/Drogtest  

Vid ansökan om körkort med 

villkor om alkolås tas PEth 235 kr 

exkl moms (294 kr inkl moms)  

LAGAR, TVÅNGSVÅRD 

LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) 

 

LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) 

 

LVM ((lagen om vård av missbrukare) 

 

LVU (lagen om vård av ungdom) 

1 - 0 kr intyg 
Debiteras inte mot myndighet 

(kommun, länsstyrelse motsva-

rande) eller enskild person.  

Om intyg begärs av annat än ovan 

nämnda så kostar intyget 1000 kr 

1 - 0 kr Intyg 

1 - 0 kr intyg 

1 - 0 kr intyg 

LIVSMEDELSHANTERING, friskintyg 

Undersökning inkl salmonella och shigella 

 

Endast salmonella och shigellaundersökning 

 

Årlig hälsoundersökning exkl salmonella och 

shigella 

3 Ja 1250 kr intygm 
Arbetsgivaren betalar. För privat-

personer gäller smittskyddslagen. 

2 Ja 625 kr Intygm 

2 Ja 625 kr intygm 

LIVSMEDELSINTYG, privatpersoner 
1 - 0 kr Intyg 

 

LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) 1 - 0 kr Intyg 
 

MISSBRUKARE, för intagning på vårdhem 
3 - 1000 kr Intyg 

Intyget begärs av myndighet.  

Begärs intyget av anhörig uttas 

ingen avgift.  

MISSHANDEL av barn 
F - 0 kr Intyg 

 

MYNDIGHETS- ELLER OMYNDIG-

HETSFÖRKLARING 3 Ja 1250 kr Intygm 
 

MÖNSTRING till militärmyndighet, civilför-

svar 3 Ja 1250 kr intygm 
Befrielse från hela eller delar av 

tjänstgöring.  
 

PERSONUNDERSÖKNING i brottmål 
F Ja Timtaxa 

(437:50 

kr per 

påbörjad 

15-min 

period) 

Intygm 
Lagen om särskild personunder-

sökning i brottmål m m (SFS 

1991:2041). Patienten ska inte 

betala avgift för läkarbesök.  

 

PSYKIATRISK VÅRD, vårdintyg för sluten 

vård 

På begäran av anhörig 

 

På begäran av samhällsorgan eller motsva-

rande 

1 

 

- 0 kr Intyg 
 

3  1000 kr intyg 
Myndighet (kommun el motsva-

rande) ska inte betala 

RECEPTFÖRSKRIVNING AV RECEPT-

BELAGT PREPARAT ( inte för sjukdom) Se anm Ja Se anm rec 
T ex vaccin. 200 

kr/recepförskrivningstillfälle  

 

RECEPTFÖRNYELSE VIA TELEFON 
1 - 0 kr Intyg 
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RÄTTSINTYG i en brottsutredning eller som 

bevis i en rättegång med anledning av brott 3 Ja 1250 kr intygm 
Lag om rättsintyg i anledning av 

brott (SFS 2005:225). Begärs och 

betalas av polis- eller åklagar-

myndighet. Patienten ska inte 

betala avgift för läkarbesök om 

det är säkerställt att det är polis- 

eller åklagarmyndighet som begär 

intyget.  

 

RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSÖKNING 

i brottmål (§7 intyg) e Ja Se anm intygm 
Lag om särskild personutredning i 

brottmål m m (SFS 1991:2041). 

SOSFS 2009:12. Särskilt förord-

nad läkare. Rättsmedicinalverket 

beslutar om läkarens ersättning  

RÖKDYKARE 
3 Ja 1250 kr intygm 

Exkl röntgen och vaccinationer 

SEMESTERRESA, om anhörigs sjuk-

dom/dödsfall för att avbeställa resa 2 Ja 625 kr intygm 
Vid egen sjukdom ingår intyget i 

aktuell patientavgift för läkarbe-

sök  

SJUKDOM 

Intyg att person inte lider av sjukdom t ex 

AIDS, HIV 

2 Ja 625 kr Intygm 
Gäller även intyg om:  

Allergi  

Användning av läkemedel p g a 

sjukdom,  

förhinder att t ex delta i idrottstäv-

ling.  

SJUKINTYG 

På begäran av Försäkringskassan 

 

 

 

Efter överenskommelse mellan patient, ar-

betsgivare, fack el dyl 

 

På begäran av arbetsgivare 

1 - 0 kr intyg 
Visst arbete kan inte utföras p g a 

sjukdom (t ex allergi). Intyget 

ingår i aktuell avgift för läkarbe-

sök  

 

3 - 1000 kr intyg 
Stöd i rehabilitering vid t ex risk- 

och missbruksproblematik. Gäl-

lande överenskommelse ska visas 

upp vid besöket.  

3 - 1000 kr intyg 
Begäran ska vara skriftlig 

 

SJÄLVDEKLARATION om sjukdom 1 - 0 kr intyg 
Avser uppskov vid inlämning 

SJÖFOLK 
3 Ja 1250 kr intygm 

Exkl röntgen och vaccinationer 

SKATTELÄTTNAD om sjukdom 
1 - 1250 kr intyg 

 

SKJUTVAPEN 

Bullerdämpare 

 

Rätt att inneha 

3 Ja 1250 kr intygm 
Audiogram ingår 

3 Ja 1250 kr intygm 
 

SKYDDS-/STÖRTHJÄLM om befrielse av 

medicinska skäl 1 - 0 kr Intyg 
 

STRÅLSKYDDSLAGEN 
3 Ja 1250 kr intygm 

Exkl röntgen och vaccinationer 

TANDVÅRD 
1 - 0 kr Intyg 

Gäller endast de läkarintyg som 

regionen behöver för att fatta 

beslut om rätt till tandvård på 

grund av långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Ombesöket 

enbart gäller för att utfärda detta 

intyg kostnaden aktuell för läkar-



 Sida 9 (9) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-559 1.4 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2019-01-10 Anneli Granberg Ingegerd Morian Andersson 

besök  

UNGDOMSVÅRDSSKOLA för intagning 

till 3 Ja 1250 kr Intygm 
Den myndighet som begär intyget 

betalar 

UTLANDSTJÄNST civil 
3 Ja 1250 kr Intygm 

Exlö röntgen och vaccinationer 

UTLANDSSTUDIER 
3 Ja 1250 kr Intygm 

Exkl röntgen och vaccinationer 

VACCINATIONSINTYG 
1 - 0 kr Intyg 

Även enligt WHO:s formulär 

samt att patient inte tål viss vacci-

nation p g a t ex allergi  

VÅRD- OCH BEHANDLINGSRESOR vid 

ansökan 1 - 0 kr Intyg 
 

VÄRNPLIKTIGS INSTÄLLELSE I 

TJÄNSTEN om hinder för 2 - 500 kr intyg 
P g a medicinska skäl 
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