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1. Gula taxan allmänt
Åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom ersätts inte av
den allmänna försäkringen. Patienten betalar avgift enligt följande sammanställning, den så kallade
Gula taxan. Här regleras avgifter för t ex hälsokontroller, intyg, vaccinationer (se även flik 14) och
övrig förebyggande vård. Hel avgift uttas även för barn och ungdom under 20 år.
Gula taxans avgifter ska följas av verksamheter i egen regi. Dock bör taxans avgifter ses som en
vägledning i prissättningen även för privata vårdgivare, i syfte att verka för en skälig avgiftsnivå mot
patienterna.

Övriga intyg och undersökningar
Taxan kan omöjligt täcka alla varianter av undersökningar och intyg som kan förekomma. Man bör då
försöka jämföra de begärda åtgärderna med de som finns upptagna i taxan och på detta sätt försöka
finna jämförbar åtgärd. I övriga fall tillämpas timtaxa.

Hälsokontroller, intyg och vaccinationer
Om du på eget initiativ vill göra en hälsokontroll, få ett intyg eller vaccinera dig exempelvis inför en
utlandsresa gäller särskilda avgifter. Avgifterna gäller även för barn och ungdomar. De omfattas inte
av den allmänna försäkringen och ingår därmed inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.
Behövs särskild undersökning för att utfärda ett intyg, får du också betala för en sådan.
Vissa intyg som direkt eller indirekt begärs av andra myndigheter är avgiftsbefriade, dock tas vanlig
patientavgift ut om särskild undersökning behövs för att utfärda intyget.
Åtgärder som inte främst syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga och ses
inte som ett led i sjukvården och dit hör intyg. Hälsokontroller och vaccinationer är undantagna.
Högkostnadsskydd/Frikort
Avgift enligt Gula taxan berättigar inte till stämpel i högkostnadskort. Frikort gäller inte för dessa
besök.
I samband med läkarbesök
Om patient i samband med ett öppenvårdsbesök begär intyg enligt Gula taxan ska avgift tas ut såväl
för öppenvårdsbesök som för det begärda intyget. ”Vanliga” sjukskrivningsintyg ingår dock i
läkarbesöket. Om patient däremot söker för åtgärd enligt Gula taxan, uttas endast avgift enligt
följande förteckning (ingen ”läkarbesöksavgift” tillkommer). Samma sak gäller om patient efter
förfrågan från försäkringsbolag kallas till besök.
Timtaxa
I debiterad tid ska ingå den tid som krävs för undersökning, utfärdande samt utskrift av intyget. Om
ytterligare medicinsk service krävs, exempelvis labprover eller röntgen, uttas utöver timtaxan också
den faktiska kostnaden för dessa undersökningar.
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Betalning
För dessa åtgärder ska alltid kontant betalning ske, om inte annan överenskommelse skett. Då ställs
en faktura med faktureringsavgift ut när intyget sänds hem till kund. Åtgärden faktureras om någon
annan än patient (t ex försäkringsbolag eller polis) begär den.
Sjukdom
Om man vid undersökning enligt Gula taxan upptäcker eller misstänker sjukdom gäller för därpå
följande besök och provtagningar samma regler som vid läkarbesök / provtagning på grund av
sjukdom.
Specialistmottagning
Vid specialistmottagning kan mer omfattande undersökningar eller åtgärder förekomma. Då
tillämpas av kliniken upprättad prislista.
Undersökningar – intyg
Om inget annat anges ingår nödvändiga undersökningar (t ex lab och röntgen) i priset för respektive
intyg.
En avgift på 110 kr + faktureringsavgift (70 kr) får uttas vid uteblivande från tidsbeställt besök för
hälsokontroller/ intygsskrivningar och vaccinationer.

Skyldighet att utfärda intyg
Skyldighet finns enligt patientjournallagen att utfärda intyg om vården. I övrigt finns ingen allmän
skyldighet att utfärda intyg, såvida det inte är reglerat via lag. Regionens verksamheter bör ändå i
den mån det är möjligt tillgodose önskemål om intyg.
En avgift på 110 kr + faktureringsavgift (70 kr) får uttas vid uteblivande från tidsbeställt besök för
hälsokontroller/intygsskrivning och vaccinationer

2. Avgiftsnivåer vid intyg
Ett kort intyg kan utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten. För ett normalt intyg
krävs oftast undersökning av patienten. Ett långt intyg kräver en större arbetsinsats.
Om ett visst intyg inte framgår av förteckningen eller om det saknas jämförbart intyg ska timtaxa
tillämpas. Timtaxa debiteras med 1 504 kr per timme eller 376 kr per påbörjad kvart. Timtaxa
Timtaxa (376 kr per påbörjad kvart)
15 minuter
30 minuter
45 minuter
60 minuter
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Intyg
Korta intyg
Normala intyg
Långa intyg
Timtaxa

Exkl moms
376 kr
752 kr
1136 kr
1504 kr

Inkl moms
470 kr
940 kr
1410 kr
1880 kr

3. Momspliktiga intyg och undantag från moms
Regeringsrätten har under 2008 i två domar uttalat att åtgärder inom sjukvården som inte främst
syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Åtgärderna ses inte som ett led i
sjukvården.
Det innebär att kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar som görs av legitimerad
personal, med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en
tredje parts beslut, är momspliktiga. Det kan exempelvis röra sig om rätt för en person att utöva en
viss verksamhet, t.ex. sportdykning eller att få körkortstillstånd. De flesta av åtgärderna enligt
nedanstående åtgärder kommer att faktureras med moms.

Hälsokontroller mm momsbefriade
Gynekologisk undersökning som utförs på patientens begäran och som inte rör
intyg. Innefattar anamnes, bimanuell undersökning, cytolog prov, inspektion av
vagina och portio samt enkelt blod- och urinstatus.
Hälsoundersökning som utförs på patientens begäran och som inte rör intyg.
Hälsoundersökning med normal omfattning kan innefatta anamnes,
synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och
urinstatus, samt fysikalisk status.
Hälsoundersökning som utförs på patientens begäran och som inte rör intyg, där det
krävs utökad provtagning.
Faderskapsprov som inte har samband med faderskapsmål
EKG, viloEKG (ej i samband med intyg)
EKG, arbetsEKG (ej i samband med intyg)
Specialundersökningar, ej i samband med intyg

1136 kr

752 kr

1136 kr
376 kr
752 kr
1136 kr
Särskild
prislista

Undantag från moms
De hälsoundersökningar mm som har till huvudsakligt syfte att skydda personens hälsa är
undantagna från momsskyldighet.
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4. Gula taxan avgifter
0 kr för olika intyg till försäkringskassa, patient- och arbetsskadeförsäkring och liknande.
150 kr för recept som förskrivs på annan grund än sjukdom, t ex vacciner.
376 kr enklare intyg som kan utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten, t ex intyg
för färdtjänst, intyg om en patients sjukdom (för körkort, lägen-hetsbyte mm), intyg för reseåterbud.
752 kr allmän hälsoundersökning, t ex för adoption, anställning, frisklunga, körkort.
1136 kr allmän hälsoundersökning där det krävs utökad provtagning, t ex för dykar-certifikat,
fallskärmshoppning, sjöfolk, tropikmedicinsk undersökning.
Timtaxa 1504 kr intyg till försäkringsbolag, myndigheter mm, intyg för intagning enligt LVM,
rättsintyg, provtagning till polisen, radiologiskt arbete. Timtaxa debiteras med 1504 kr per timme
eller 376 kr per påbörjad kvart.
Samtliga avgifter är momspliktiga om inget annat anges vid sidan för Intyg A-Ö.

5. Intyg A – Ö
I priserna nedan ingår moms med 25 procent utom för hälsokontroller som är momsbefriade.
Intyg kostar 376 kr, 752 kr, 1136 kr och 1 504 kr plus moms, det innebär 470 kr, 940 kr, 1 410 kr och
1 880 kr. Det finns också enstaka intyg med andra priser.
Timtaxa innebär 376 kr plus moms per påbörjad kvart, d.v.s. 470 kr, 940 kr, 1 410 kr eller 1 880 kr.
För analyskostnad som tillkommer debiteras den verkliga kostnaden + moms.
Patientens pris

A
Adoption, intyg inför, per person
Aktivitetsersättning, intyg för FK:S prövning
Alkoholistanstalt, intyg för intagning LVM
Alkoholpåverkan, provtagning rörande (ex analys)
Allmän hälsoundersökning, se kap 11.3
Allmän hälsoundersökning, som ovan men som inte rör
intyg, se kap 11.3
Anställning, friskintyg för (se allm. hälsoundersökning)
Arbete utomlands, intyg för (se allm. hälsounders.)
Arbetsförmedling, intyg till
Arbetsförmedling, särskilt intyg angående
hälsotillstånd/ aktivitetsbegränsning för nyanlända till
Sverige
Arbetsförmåga, intyg till FK angående
Arbetsgivare, intyg till, ang placering mm
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg enligt
Arbetsvårdsorgan, (AMI, AMU, Arbetsförmedling)
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Pris i Cosmic +
moms (om inget
annat anges i
listan nedan)

940 kr
0 kr
Timtaxa + moms
Timtaxa + moms
940 kr
752 kr

752 kr

940 kr
940 kr
Timtaxa + moms
2200 kr inkl. ev tolk

752 kr
752 kr

752 kr
752 kr

0 kr
Timtaxa + moms
0 kr
Timtaxa + moms
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Asbest, hälsoundersökning
Asylprövningsärende, intyg om hälsotillstånd till
Migrationsverket eller juridiskt ombud
Audiogram primärvård
Audiogram länssjukvård
Au-pair, friskintyg (se allm. hälsoundersökning)
B
Behandlingshjälpmedel, eller läkemedel, intyg om
innehav av, ex inför en resa
Bilbälte, intyg för befrielse från att använda
Blodfettsanalys, (kolesterol mm) exl. analys
Blodgruppering, inkl. intyg (0, - mvc,bvc inför sv)
Bostadsanpassning, intyg för
Boxare/brottare

940 kr
Timtaxa (momsfri)

752 kr
Timtaxa (momsfri

470 kr
1410 kr
940 kr

376 kr
1136 kr
752 kr

470 kr

376 kr

470 kr
470 kr
470 kr
470 kr
1410 kr

376 kr
376 kr
376 kr
376 kr
1136 kr

C
Civilförsvar och militärmyndighet, intyg

Timtaxa + moms

D
DNA-analys (provtagning exkl. analys)
Dykarcertifikat, intyg för (exkl. ev lungröntgen)
Dödsbevis

Timtaxa + moms
1410 kr
0 kr

E
EKG, arbets-, i samband med intyg
EKG, arbets-, ej i samband med intyg

1410 kr
1136 kr (momsfri)

EKG, vilo-, i samband med intyg
EKG, vilo-, ej i samband med intyg

940 kr
752 kr (momsfri)

Emigration, intyg för

1410 kr

F
Faderskapsbevisning
Fallskärmshoppning, intyg för
Flygcertifikat, protokoll 1 C
Flygcertifikat övriga protokoll
Flygcertifikat vilo-EKG
Frisklunga
Färdtjänst, intyg för
Färgsinnesintyg

Timtaxa + moms
1410 kr
940 kr
1410 kr
940 kr
940 kr
470 kr
376 kr (momsfri)

Försvarsmakten och Rekryteringsmyndighet, intyg som
enskild begär för mönstring, värnplikt, allmän
tjänsteplikt eller repetitionsutbildning
Försäkringsbolag, alla intyg
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1136 kr

1136 kr
1136 kr (momsfri
artikel)
752 kr (momsfri
artikel)
1136 kr

1136 kr
752 kr
1136 kr
940 kr
940 kr
376 kr
376 kr (momsfri
artikel

Timtaxa + moms

Timtaxa + moms
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Försäkringskassan, förfrågan från
Föräldrapenningsförmåner, intyg för
G
God man och förvaltarskap, undersökning och intyg för
ansökan om
Gynekologisk undersökning för att utfärda intyg, kan
innefatta anamnes, bimanuell undersökning,
cytologprov, inspektion av vagina och portio samt
enkelt blod och urinstatus
Gynekologisk undersökning, som ovan men som inte
rör intyg
H
Handikappersättning eller vårdbidrag, intyg till FK
Handikappfordon (skattebefrielse eller
parkeringstillstånd)
HIV/aids, friskintyg för visum
K
Körkort, intyg som sjukdom tex diabetes, ögon
Körkortstillstånd, ansökan om (pga missbruk,
enhetspris (för första observationsperioden/läkarintyget))
Alkohol (gäller även alkolås)
-”- uppföljning (ytterligare intyg, normalt efter
ytterligare 6 till 12 månader, per styck)
Droger (första intyg)
-”- uppföljning (ytterligare intyg per styck)
Körkort, hälsodeklaration
L
Livsmedelshantering, med avföringsprov som begärs av
arbetsgivare; kostnad för provtagning tillkommer
LSS-intyg
LVU-intyg, LPT-intyg, LVM-intyg
LPT-intyg på begäran av anhörig
Läkemedel eller behandlingshjälpmedel, intyg om
innehav av, ex vis inför en resa (Schengenintyg utfärdas
av Apoteket AB)

M
Migrationsverket, intyg och DNA provtagning vid
anhöriginvandring
Åtgärder utanför allmän försäkring - Gula Taxan
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-17234
Version: 1.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin

0 kr
0 kr

0 kr
1410 kr

1136 kr

1136 kr(momsfri)

1136 kr (momsfri
artikel)

0 kr
470 kr

470 kr

470 kr

470 kr

470 kr

376 kr

5000 kr
1880 kr

4000 kr
1504 kr

5550 kr
5000 kr
940 kr

4440 kr
4000 kr
752 kr

Timtaxa + moms
0 kr
Timtaxa + moms
0 kr
470 kr

376 kr

Timtaxa intyg +
provtagnings/analyskostnad
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Missbruksvård, intyg för
Misshandel, intyg för

Timtaxa + moms
Timtaxa + moms

N
Narkotikapåverkan, provtagning rörande (exkl analys)
Närståendepenning, utlåtande för

Timtaxa + moms
0 kr

P
Parkeringstillstånd
Patientförsäkring, intyg till
Provtagning (venprov/urinprov) för labanalys (exkl
analys)

Timtaxa + moms
0 kr
Timtaxa + moms

R
Radiologiskt arbete, intyg för
Rallyförare, intyg för
Recept, förskrivning på annan grund än sjukdom

Timtaxa + moms
1410 kr
150 kr (momsfri)

Reseåterbud, intyg för
Rättsintyg

470 kr
Timtaxa + moms

S
Sjukersättning, aktivitetsersättning eller
handikappersättning, intyg för FK-prövning
Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (i andra sammanhang än sjuklön/sjukpenning till FK)
Sjöfolk, intyg för
Skolgång, intyg som rör barns skolgång
Sluten psykiatrisk vård, vårdintyg för intagning
(anhörig)
Sluten psykiatrisk vård, vårdintyg för intagning
(samhällsorgan)
Socialtjänsten
Sterilisering – intyg om
T
Trav, intyg för licens
Tropikmedicinsk hälsoundersökning (exkl analys)
U
Ungdomsvårdsskola
Utbildningssökande, intyg för (se allmän hälsoundersökning)
Utlandsarbete/studier, intyg för (se allmän hälsoundersökning)

1136 kr
150 kr (momsfri
artikel)
376 kr

0 kr
470 kr

376 kr

1410 kr
470 kr
0 kr

1136 kr
376 kr

Timtaxa + moms
Timtaxa + moms
0 kr

1410 kr
1410 kr

1136 kr
1136 kr

Timtaxa + moms
940 kr

752 kr

940 kr

752 kr

V
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Venprov för lab analys, tagning av (exkl analys)
Visum, intyg för (exkl provtagning)
Våldtäkt, intyg om
Vårdnadsbidrag och handikappersättning, intyg till FK
Vård av barn/tillfällig vård, se föräldrapenning
Värnpliktig, förnyad undersökning ex vid hemförlovning
pga skada eller psykiska besvär (inom ett år)
Värnpliktig, intyg om hinder för inställelse
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Timtaxa + moms
470 kr
Timtaxa + moms
0 kr
0 kr
Timtaxa + moms

376 kr

0 kr
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