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1. Allmänt om regelverket 

Regelverket omfattar intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoun-

dersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen.  

 

1.1 Betalningsansvar för intyg 
I detta regelverk regleras endast vilken avgift vårdgivare får ta ut för ett in-
tyg. Vem som har det yttersta betalningsansvaret för avgiftsbelagda intyg 
regleras däremot inte. 

 
Om inget annat framgår av rekvisition eller liknande betalningsförbindelse, 

tas avgiften ut av patienten. Huruvida patienten därefter har rätt eller möj-
lighet att få ersättning för kostnaden från annan part, t.ex. kommun eller 
stadsdelsnämnd, regleras inte. 

 

1.2 Patientgrupper  
Regelverket omfattar samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosätt-

ningsort/land, försäkringsstatus eller ålder. Regelverket ska också användas 

när till exempel försäkringsbolag eller annan myndighet önskar ett intyg.  

 

1.3 Vårdgivare  
Regelverket tillämpas av regiondrivna vårdgivare samt av privata vårdgivare 

som har vårdavtal med Region Stockholm. Privata vårdgivare som har ersätt-

ning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen 

(1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (nationella taxan) omfattas 

inte av reglerna, men rekommenderas att följa dessa.  

 

1.4 Avgifter och högkostnadsskydd  
Avgifterna för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkost-

nadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom un-

der 18 år betalar avgift enligt detta regelverk.  
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2. Intyg och utlåtanden 

2.1 Skyldighet att utfärda intyg  
Skyldighet finns enligt patientdatalagen att utfärda intyg om den vård som 

har getts till patienten.  

I övrigt finns ingen allmän skyldighet att utfärda intyg, såvida det inte finns 

klart utsagt i lag.  

Regiondrivna verksamheter samt privata vårdgivare som har vårdavtal med 

Region Stockholm bör ändå i den mån det är möjligt tillgodose önskemål om 

intyg. En vägran att skriva intyg kan inte överklagas, men handläggningen 

kan anmälas till JO. 

 

I Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2018:54) om hur intyg ska utformas 

anges följande riktlinjer: 

 

• Identiteten på den som undersökts ska vara styrkt. 

• Utfärdande av intyg kräver vanligen personlig undersökning. 

• Det ska framgå vilket underlag intyget baseras på. 

• Intygsutfärdaren ska eftersträva objektivitet och inte använda krän-

kande eller nedsättande omdömen. 

• Intyget ska skrivas på ett språk som kan förstås av lekmän och frågorna 
på blankett från Försäkringskassan ska besvaras. 
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2.2 Avgiftsfria intyg 
 

Intyg till Försäkringskassan 

Samtliga intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning är av-

giftsfria. Vanlig patientavgift tas ut om undersökning behövs för intygets ut-
färdande enligt Socialförsäkringsbalken.  

 
Nedan finns några exempel på intyg till Försäkringskassan. 
 

www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/medicinska-underlag-och-blan-

ketter  

 

• AKTIVITETSERSÄTTNING 

• FÖRÄLDRAPENNINGSFÖRMÅNER 

• HANDIKAPPSERSÄTTNING 

OCH VÅRDBIDRAG 

• INTYG FÖR TILLFÄLLIG 

FÖRÄLDRAPENNING (VAB) 

• LÄKARUTLÅTANDE OM 

HÄLSOTILLSTÅND (LUH) 

• LÄKARINTYG FÖR ANSÖ-

KAN OM ADOPTION 

• NÄRSTÅENDEPENNING 

• REHABILITERINGSER-
SÄTTNING 

• SJUKSKRIVNING  
Läkarintyg FK 7263 för bedömning av rätten till sjukpenning. 

  

http://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/medicinska-underlag-och-blanketter
http://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/medicinska-underlag-och-blanketter
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/50b207dd-0569-4198-8eaf-3e73ae1a5988/7443.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/50b207dd-0569-4198-8eaf-3e73ae1a5988/7443.pdf?MOD=AJPERES
http://uppsol.forsakringskassan.se/upload/SOLID/pdf/blanketter/3200.pdf
http://uppsol.forsakringskassan.se/upload/SOLID/pdf/blanketter/3200.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/58030%202008-06.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/58030%202008-06.pdf
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c7ed66b8-b69c-4386-b5a6-576b75942aba/7263.pdf?MOD=AJPERES
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Intyg till kommun eller stadsdels-

nämnd inom Region Stockholm 

Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för 

sin handläggning. Vissa av dessa intyg är avgifts-

fria enligt beslut i regionfullmäktige.  

Övriga intyg till kommun eller stadsdelsnämnd 

inom Region Stockholm debiteras enligt särskild 

prislista sida 7 eller timtaxa sida 12. 

 

• PARKERINGSTILLSTÅND  

• FÄRDTJÄNST/FÖRNYELSE AV FÄRDTJÄNST  
(inkl. riksfärdtjänst) 

• BOSTADSANPASSNING  

• BEHOV AV SÄRSKILT BOENDE 
(t. ex vid demens)  

• TILL ÖVERFÖRMYNDAREN I KOMMUNEN 
(intyg för god man och förvaltarskap) 

 

Övriga avgiftsfria intyg 

Nedan följer en lista över intyg som är avgiftsfria enligt lag eller andra före-
skrifter. 

 

• REGION STOCKHOLM  
Intyg som regionen behöver för sin handläggning t.ex. intyg för tand-

vårdsstöd. 

• INTYG ENLIGT ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGSLAGEN 

• LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) 
Intyg som LÖF behöver för sin handläggning 

• LSS-INTYG 

• PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD (LPT) 
Vårdintyg för intagning när anhörig begär intyget 

• RÄTTSMEDICINALVERKET 

(beslutar om ersättning till vårdgivaren) 

Rättspsykiatriska undersökningar i brottsmål (SOSFS 1996:15)  

• UTFÄRDANDE AV DÖDSBEVIS 

• HIV-SMITTADE I VÅRDEN 

Intyg som person, som bli blivit smittat av HIV i hälso- och sjukvården 

genom så kallad faktorkoncentrat eller genom blodtransfusion, behöver 

med anledning av denna sjukdom.  

• LÄKARINTYG ENLIGT 32 § LVU  

Läkarintyg som utförs enligt 32 § Lag (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga (LVU). 



 

7 
 

2.3 Avgiftsbelagda intyg  
Priset på vissa avgiftsbelagda intyg har beslutats av regionfullmäktige. I detta 
avsnitt redovisas avgiften för dessa intyg. 
 

I de fall ett visst intyg inte finns specificerat nedan, ska timtaxa tillämpas. Se 
vidare sida 12. 

 
Om det krävs mer omfattande undersökningar eller ytterligare medicinsk ser-
vice, debiteras den faktiska kostnaden för dessa undersökningar utöver in-

tygspriset enligt respektive kliniks prislista.  
 
I priserna nedan ingår moms med 25 procent om inget annat anges.  

 

 

Avgiftsbelagda intyg till Arbetsgivare 

• ANSTÄLLNING  750 KR 
Friskintyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonome-

tri, enkel hörselprövning, enkel blod- och  

urinstatus, fysikalisk status) 

 

• FÖRSTADAGSINTYG 375 KR 
Intyg som arbetsgivare kräver från första sjukdagen 

• LUH-INTYG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN TIMTAXA 
Sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning 

• SJUKINTYG 375 KR 

 
 

Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd 

• FÖRSKOLA SAMT SKOLGÅNG 375 KR 
Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation 

• LPT-INTYG TIMTAXA 
Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård 

(OBS! vårdintyg är avgiftsfritt då anhörig begärt intyget) 

• LUH-INTYG TILL KOMMUN ELLER STADSDELSNÄMND TIMTAXA 
Sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning  

• LVM-INTYG  TIMTAXA 
Vårdintyg för tvångsvård av missbrukare 

• SJUKINTYG 375 KR 
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Avgiftsbelagda intyg till Transportsstyrelsen 

Patienten kan behöva ett läkarutlåtande då Transportsstyrelsens begär det 
för beslut om körkortsinnehav. Några av dessa intyg är prissatta och beslu-

tade i regionfullmäktige.  

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/tsfs_svenska/tsfs-
2010/tsfs-2010-125.pdf 

För de intyg som inte finns prissatta gäller timtaxa. Se vidare sida 12. 

 

• LÄKARINTYG 750 KR 

- avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförar-legiti-
mation 

- På begäran från transportsstyrelsen.  

• LÄKARINTYG SYNFUNKTION  375 KR 
avseende lämplighet att inneha körkort m.m. 
Intyget ska utfärdas av specialist i ögonsjukdomar. 

• LÄKARINTYG DIABETES  375 KR 

avseende lämplighet att inneha körkort m.m. 

• ALKOHOL, NARKOTIKA OCH LÄKEMEDEL  750 KR/PROV 
För provtagningar inkl. analyskostnad som leder till intyg  
betalar patienten avgift per provtagningstillfälle  
(inkl. moms). 

• LÄKARINTYG alkohol, narkotika, och läkemedel 1 125 KR 
Avseende lämpligheten att inneha körkort. 
Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens  

(se Transportsstyrelsens krav) 

• LÄKARINTYG  2 250 KR 
avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås.  
Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens  

(se Transportsstyrelsens krav) 

• LÄKARINTYG (inkl. provtagning) TIMTAXA 
avseende läkarkontroll efter 6 mån vid 1 års villkor om  

alkolås 
Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens  

(se Transportsstyrelsens krav).  

• LÄKARINTYG (inkl. provtagning)  TIMTAXA 

avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om  

alkolås 

Intyget ska utföras av läkare med specialistkompetens  

(se Transportsstyrelsens krav).  

  

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/tsfs_svenska/tsfs-2010/tsfs-2010-125.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/tsfs_svenska/tsfs-2010/tsfs-2010-125.pdf
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Övriga avgiftsbelagda intyg 

Patienten behöver ibland läkarintyg för olika ändamål. Några av dessa intyg 

är prissatta och beslutade i regionfullmäktige. 

 

I de fall intyg inte finns prissatt nedan, så gäller timtaxa Se vidare sida 12. 

 

• ADOPTION (ej moms) 

- Utlåtande om adoptivförälder (exkl. hälsoundersökning) 900 KR 

- Utlåtande om adoptivbarn 900 KR 

- Förnyelse av intyg för adoption 600 KR 

• ASBESTLUNGA 750 KR  

• AUDIOGRAM 1 125 KR 

• BEHANDLINGSHJÄLPMEDEL OCH LÄKEMEDEL 375 KR 
Intyg om innehav inför resa 

• BILBÄLTE (exkl. undersökning) 375 KR 
Intyg för befrielse att använda  

• BLODGRUPPERINGSUNDERSÖKNING 375 KR 

• BOXARE/BROTTARE 1 125 KR 

• DYKARCERTIFIKAT (exkl. lungröntgen) 

- Enbart undersökning 750 KR 

- Undersökning samt EKG 1 500 KR 

• EKG (i samband med intyg) 

- Vilo-EKG 750 KR 

- Arbets-EKG 1 125 KR 

• EMIGRATION 1 125 KR  

• FALLSKÄRMSHOPPNING 1 125 KR 

• FLYGCERTIFIKAT PROTOKOLL C1  750 KR 
(exkl. tillkommande kostnadskrävande undersökningar) 

• FLYGCERTIFIKAT, PER PROTOKOLL  1 125 KR 
(exkl. tillkommande kostnadskrävande undersökningar) 

• FRISKLUNGA  750 KR 

• FUNKTIONSHINDER 375 KR 
(Intyg till annan än till FK, arbetsförmedling och socialtjänst) 

• FÄRGSINNEINTYG 375 KR 
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• FÖRSVARSMAKTEN OCH REKRYTERINGSMYNDIGHET 
(Intyg som enskild begär) 
- Exkl. undersökning 375 KR 

- Inkl. undersökning 750 KR 

• HANDIKAPPFORDON (exkl. undersökning)  375 KR 

• RESEÅTERBUD 375 KR 

• SJÖFOLK 1 125 KR 

• UTLANDSARBETE, AU-PAIR ELLER UTLANDSSTUDIER 

(kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning,  
tonometri enkel hörselprövning, enkel blod- och  

urinstatus, fysikalisk status) 1 125 KR 

• UTBILDNINGSSÖKANDE 750 KR 

• VISUM (exkl. provtagning)  375 KR 
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Timtaxa – När ett intyg inte finns prissatt 

Timtaxan är 300 kr plus eventuell moms per påbörjad kvart. Timtaxan till-

lämpas då intyget inte finns specificerat under avsnitt 2.3 Avgiftsbelagda in-

tyg, samt för intyg skrivna på annat språk än svenska.  

 

Typ av intyg (Tidsåtgång) Avgift utan 

moms 

Avgift med 

moms 

Intyg A: Utfärdas utifrån jour-

nalkopior eller kännedom om  

patienten (15 min) 

300 kr 375 kr 

Intyg B: Undersökning av  

patienten krävs (30 min) 

600 kr 750 kr 

Intyg C: Undersökning, tester, 

diagnos-bedömning etcetera 

krävs (45 min) 

900 kr 1 125 kr 

Timtaxa 1 200 kr  1 500 kr 

Momsplikt 

Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en 

person ses inte som ett led i sjukvården.  
 

Kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar som görs av legitime-
rad personal, med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att in-
tyga ett sakförhållande för en tredje parts beslut är momspliktiga. 

 

Ingår besöksavgift i priset för ett intyg? 

I vissa fall ingår undersökningar som är nödvändiga för att utfärda intyget i 

intygsavgiften. I andra fall tillkommer vanlig besöksavgift.  

 

INTYGSAVGIFT OCH BESÖKSAVGIFT tas ut i de fall patienten vid ett läkarbe-
sök i öppenvården begär ett avgiftsbelagt intyg.  

Exempel: Karin kommer till sin läkare för att hon är sjuk. Under besöket ber 
hon läkaren att skriva ett intyg till resebyrån då hon måste avboka en resa. 

Karin betalar patientavgift för läkarbesöket och intygsavgiften. 

 
ENDAST INTYGSAVGIFT tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med 

vården är att få ett intyg. 

Exempel: Karin ska skaffa körkort och behöver lämna ett läkarintyg till Trans-

portstyrelsen. Läkaren måste göra en läkarundersökning för att kunna fylla i 
intyget. Karin betalar endast intygsavgiften, då läkarundersökningen ingår i 
avgiftspriset. 
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3. Vaccinationer 

3.1 Ej subventionerade vaccinationer 
För vaccinationer som inte ingår i SLL:s Vaccinationsprogram betalar patien-
ten hela kostnaden för samtliga vacciner/globuliner. 
 

Utöver vaccin/globulin betalar patienten en besöksavgift (stickavgift) 
dock högst 250 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen hälso- 

och sjukvård. 
 

Endast en besöksavgift tas ut även om flera vaccinationer/ globuliner injice-
ras vid samma tillfälle. 
 

Om syftet med läkarbesöket är ”ordination av vaccin” tas besöksavgift ut en-
ligt timtaxan. 

 
Vaccinationer är undantagna från moms.  

 

3.2 Riktade vaccinationsprogram  
VACCINATION MOT INFLUENSA- OCH PNEUMOKOCK 
Regionen erbjuder årligen gratis influensa- och pneumokockvaccination till 

äldre (person som är eller fyller 65 år) och vissa kroniskt sjuka.  
 

Till kroniskt sjuka räknas bl.a. personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, 
behandlingskrävande kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL) eller andnings-
svikt. Beslut tas årligen om vilka förutsättningar som gäller.  

 
För mer utförlig information hänvisas till Smittskydd Stockholm. Personer 

som inte omfattas av gruppen ovan betalar hela kostnaden för vaccinationen. 
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4. Hälsoundersökningar 

4.1 Ej subventionerade hälsoundersökningar 
För hälsoundersökningar som inte ingår i regionens kampanjer/screening-
verksamhet betalar patienten hela kostnaden själv.  

En person kan på eget initiativ vilja göra en hälsoundersökning utan att det 

finns misstanke om sjukdom. 

Exempel: En patient har glaukom/grönstarr i släkten. Patienten vill göra årlig 
ögonundersökning i förebyggande syfte. Eftersom det inte finns någon indi-
kation på att patienten har sjukdomen och det inte ingår i regionens riktade 

kampanjer får patienten själv betala för hälsoundersökningen. 
 

För hälsoundersökning utan provtagning tillämpas timtaxa. När provtagning 
förekommer tillkommer kostnader för analys  
 

Hälsoundersökningar är undantagna från moms. 

4.2 Riktade hälsoundersökningar  
Följande undersökningar ingår i Region Stockholms screeningverksamhet. Avgif-

terna gäller då patienten kommer efter särskild kallelse från regionen. 

MAMMOGRAFISCREENING  AVGIFT 0 KR  
GYNEKOLOGISK SCREENING  AVGIFT 0 KR  

BUKAORTASCREENING AVGIFT 0 KR  
 

Undersökning som ges utan medicinsk indikation eller utanför regionens scre-
eningverksamhet är inte subventionerade av regionen. Patienten betalar hela 
kostnaden själv. Priset avgörs av den enskilde vårdgivaren.  

4.3 Hälsoundersökning av barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet 
Hälsoundersökning, som utförs enligt lag (2017:209) om hälsoundersökning 

av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, är avgiftsfri för barn 
och unga i åldern 0-20 år. 

5. Provtagningar  
Ej subventionerade provtagningar 

För provtagningar som av vårdgivare inte är medicinskt initierad betalar pa-

tienten hela kostnaden själv. 
 
Besöksavgiften får högst vara 250 kr. Tillkommer gör analyskostnad. 

 
Provtagningar är undantagna från moms.  


