Prislista för intyg och andra åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård
Intyg och åtgärder enligt denna lista skall i de allra flesta fall beläggas med mervärdesskatt. Alla priser är därför angivna
inklusive sådan skatt.
För intyg där priset angivits som timtaxa gäller att priset beräknas efter priset 1875 kr/ timme. Beloppet beräknas med
468,75 per påbörjad 15 minutersintervall. Tex 37 min debiteras med 3*468,75=1 406

Nr

Intyg

1

Abort/Sterilisering

Typ av
taxa

1:01 Intyg och utlåtande i samband med
ärenden hos Socialstyrelsens
rättsliga råd.
Timtaxa

2

1875 e a

Ja

Sterilisering, utlåtande om samt
intyg

1875 e a

Ja

Adoption, hälsoundersökning av
förälder

Adoption

2:01 Adoptionsintyg för blivande
föräldrar inklusive
hälsoundersökning och prover.

3

Pris annan Mer
vård
värdes Anmärkning/ ersätter i
tidigare prislista
Pris läkare personal skatt
e a = ej
applicerbart
25%

Fast

Arbete/anställning

3:01 Anställningsintyg

Fast

3:02 Intyg till arbetsgivare angående
placering
Fast
3:03
Utlandstjänst/utlandsstudier - Intyg
för anställning/studier utomlands Fast
3:04

Arbetsmiljöverket tjänstbarhetsbedömning
3:05 Minderårig arbetstagare Bedömning om arbete innebär
särskild risk för minderårigs hälsa
och säkerhet
3:06
Arbetsförmedlingen -Intyg begärt
av arbetsförmedlingen
3:07 Sjöfolk -Intyg för sjöfolk
3:08 Radiologiskt arbete -Intyg för
anställning och periodisk
undersökning av personal i
radiologiskt arbete

Fast

Timtaxa

Fast
Fast

Timtaxa

938
0

469 Ja
0 Ja

938

469 Ja

938

469 Ja

938

469 Ja

Anställningsintyg
Friskintyg anställning
Arbetsgivare, intyg till ang.
placering

Yrkessjukdomar, intyg enl.
arbetarskyddsstyrelsens anvisn
om unders till förebyggande av
(exkl. röngten, skärmbild o
laboratorieprov)

1875

938 Ja

938
938

469 Ja
469 Ja

Arbetsbok för minderårig, intyg
till
Arbetsförmedling,
arbetsvårdsorgan,
länsarbetsnämnd, intyg till
Sjöfolksintyg, utan röntgen

938 Ja

Anställningsintyg resp. periodisk
besiktning av personal i
radiologiskt arbete

1875

3:09
Livsmedelintyg -friskintyg i
samband med livsmedelshantering
som begärs av arbetsgivare
Fast

938

469 Ja

Livsmedelshantering, friskintyg i
samband med
- undersökning inkl ev
salmonella- och
shigellaundersökning
- endast salmonella eller
shigellaundersökning
- hälsodeklaration

3:11
Intyg om prestationsförmåga Läkarutlåtande om hälsotillstånd
för vissa nyanlända invandrare
begärt av arbetsförmedlingen,
enligt förordning 2010:409 om
etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.
3:12 Förstadagsintyg, intyg som begärs
av arbetsgivare vid upprepad
korttidsfrånvaro

4

Fast

2750 e a

Ja

Fast

625 e a

Ja

Drogpåverkan

4:01 Alkoholpåverkan -Intyg avseende
alkoholpåverkan
Fast
4:02 Narkotikapåverkan -Intyg avseende
narkotikapåverkan
Fast
Övriga
drogrelaterade
prover
-Intyg
4:03
avseende övriga droger
Fast

5

313 Ja

Analyskostnad tillkommer

625

313 Ja

Analyskostnad tillkommer

625

313 Ja

Analyskostnad tillkommer

Dykning

5:01 Intyg för dykare

6

625

Fast

938 e a

Ja

Dykintyg exkl. lungröntgen

Dödsfall

6:01
Dödsbevis

0

0 Nej

Dödsorsaksintyg

0

0 Nej

6:02

Utfärdande av dödsbevis enligt 4
kap, §2 1 stycket Begravningslagen
(1990:1144)
Utfärdande av intyg enligt 4 kap, §2
1 stycket Begravningslagen
(1990:1144)

7
Emigration
7:01 Intyg vid emigration

8

Fast

1875

938 Ja

Flygcertifikat
Undersökningar som krävs för att intyg enligt respektive formulär ska kunna utfärdas, exklusive kostnadskrävande
undersökningar. Specialundersökningar får endast göras av godkända specialister auktoriserade av
Transportstyrelsen (TSFS 2013:14).

8:01
Formulär 1C - Kan enbart utfärdas
av flygläkare med undantag av
segel-, ballong- och ultralätt
certifikat som kan utfärdas av
specialist i allmänmedicin.

Fast

938 e a

Ja

- förnyad allm.
läkarundersökning av privat- och
segelflygare (formulär 1 c) samt
förnyat intyg för fallskärm

Ja

- Spec. undersökning av ögon
(formulär 2)

Ja

- Spec. undersökning av öron
(formulär 3)

8:02
Formulär 2 -Specialundersökning
ögon ingår

Fast

1875 e a

8:03
Formulär 3 - Specialundersökning
av öron, näsa och hals ingår

Fast

1875 e a

8:04
Formulär 4 - Specialundersökning
av hjärta och cirkulationsorgan
ingår
8:05 Intyg för fallskärmshoppare

9

Fast
Fast

1875 e a
1875

Ja
938 Ja

- Spec. undersökning av
cirkulationsorgan och lungor
(formulär 4)

Försäkringskassans intyg
Samtliga läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av
försäkringsärenden är fria för patienten. Läkare inom offentligt finansierad vård kan heller inte få ersättning från
Försäkringskassan för att utfärda läkarutlåtande.
Endast läkare som står utanför den offentligt finansierade vården eller har samverkansavtal med landstinget på den
så kallade nationella taxan, kan få ersättning för vissa läkarutlåtande.
Sjukdom och skada

9:01
9:02
9:03
9:04

9:05

9:06

9:07
9:08
9:09

7804 Läkarintyg för sjukpenning
7265 Läkarutlåtande Förebyggande sjukpenning
7800 Läkarutlåtande för
sjukersättning
7801 Läkarutlåtande för
aktivitetsersättning vid nedsatt
arbetsförmåga
7802
Läkarutlåtande för aktivitetsersättn
ing vid förlängd skolgång
E213 Detaljerat läkarutlåtande –
sjukersättning och
aktivitetsersättning
7262 Läkarutlåtande för särskilt
högriskskydd
3225 Läkarutlåtande för
närståendepenning
Läkarintyg för särskilt
tandvårdsbidrag

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

9:10
Sjukintyg för patient som vistas
eller är bosatt i Sverige men
arbetar i annat EU/EES-land

9:11 E116 Läkarutlåtande om
arbetsoförmåga
9:12 3200 Läkarutlåtande om
hälsotillstånd
9:13
7808 Läkarutlåtande för livränta
Funktionsnedsättning
9:14 3220 Läkarutlåtande för
omvårdnadsbidrag och
merkostnadsersättning
9:15 7805 Läkarutlåtande för
assistansersättning
9:16 7806 Läkarutlåtande för
merkostnadsersättning
9:17 3222 Läkarutlåtande för bilstöd
9:18 5055 Arbetsterapeutiskt yttrande
för bilstöd
Graviditet
9:19 7211 Intyg om graviditet
9:20 7204 Särskilt läkarutlåtande för en
gravid egenföretagare vid risker i
arbetsmiljön
Barn
9:21 7443 Intyg för tillfällig
föräldrapenning
9:22
7447 Läkarutlåtande för tillfällig
föräldrapenning för ett barn som
fyllt 12 men inte 16 år
9:23
7436 Läkarutlåtande för tillfällig
föräldrapenning för ett allvarligt
sjukt barn som inte fyllt 18 år

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0
0

0 Ja
0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

0

0 Ja

Försäkringsmedicinska utredningar
(TMU, SLU, AFU)

9:24 7268 Läkarutlåtande efter
teamutredning för bedömning av
medicinska förutsättningar för
arbete
9:25 7264 Särskilt läkarutlåtande för
bedömning av medicinska
förutsättningar för arbete
9:26 7432 Svar på förfrågan inför
aktivitetsförmågeutredning
9:27
7269 Aktivitetsförmågeutredning
på beställning av Försäkringskassan
enligt SFB 110 kap. 14 § 4 p

9:28
7431 Aktivitetsförmågeutredning
för utvidgad undersökning

10

0

0 Ja

Körkort, trafik mm

Enligt TSFS 2010:125, 2012:19, 2012:65.
10:01 Läkarintyg avseende
körkortstillstånd, körkort,
traktorkort och
taxiförarlegitimation.
Fast
10:02
Läkarintyg vid förlängning av högre
behörighet
Fast
10:03
Läkarintyg där
körkortsbehörigheten är
tidsmässigt villkorat pga sjukdom.

Fast

938 e a

Ja

938 e a

Ja

300 e a

Ja

Läkarintyg avseende ansökan
om/eller förlängning av
körkortsbehörighet, traktorkort
eller taxilegitimation
Läkarintyg gällande
tidsbestämda körkort i samband
med förlängning
Intyg som utfärdas då en person
har ett medicinskt villkorat
tstillstånd och där det krävs
upprepade intyg för att få behålla
tillståndet.

10:04
Intyg om synprövning
10:05 Särskilt intyg utfärdat av annan
specialist än specialist i
allmänmedicin
10:06 Intyg för styrkande av lämplighet
att inneha körkort ut alkohol- och
drogsynpunkt.
10:07 Intyg för körkort med villkor om
alkolås efter rattfylleri
10:08
Efterföljande provtagningar vid
villkorat körkort efter rattfylleri.
10:09
Bilbälte/skyddshjälm - Intyg
angående medicinska skäl för
undantag från krav att använda
bilbälte/skyddshjälm.

11

Timtaxa

Ja

Fast

938 e a

Ja

Analyskostnad tillkommer

Fast

938 e a

Ja

Fast

938

Timtaxa

469 Ja

1875 e a

Ja

0 ea

Ja

938 e a

Ja

Pensionsanstalt

Resor

Synprövning för körkort

1875 e a

Timtaxa

Patientförsäkring (LÖF)

12:01 Intyg att person på grund av
sjukdom har varit oförmögen att
arbeta. Intyget ska visas för
pensionsanstalt, t.ex. Alecta, KPA,
SPV för att AFA-försäkring ska
betala pensionsavgiften.

13

938 Ja

Synintyg utfärdat av specialist i
ögonssjukdomar

Intyg som krävs för
patientförsäkringens utredning vid
misstänkt vårdskada

12

1875

Fast

Analyskostnad tillkommer
Bilbälte, intyg om befrielse från
att använda, Skyddshjälm,
störthjälm, intyg om befrielse
från att använda vid färd med
moped/motorcykel

13:01 Inställelse av resa på grund av egen
eller anhörigs sjukdom samt
dödsfall
Fast
13:02 Intyg till resebolag för gravida
gällande flyg
Fast
13:03 Schengenintyg - Intyg vid resa med
narkotikaklassade läkemedel från
Sverige till annat schengenland
utfärdas Fritt av apoteken eller av
vårdgivaren i samband med
13:04
Friskintyg för visum - Intyg att
patient inte lider av viss sjukdom,
t.ex. HIV/AIDS, MRSA, Hepatit B.
Fast

14

625

313 Ja

938

469 Ja

0

938

0 Ja

469 Ja

Utlandsresa, intyg om sprutor
och/eller sjukdom, Reseintyg
Utlandsresa, intyg om sprutor
och/eller sjukdom, Reseintyg

Narkotikaklassat läkemedel,
intyg vid resa till
Schengenländer
Friskintyg, stipendiat,
kibbutzvistelse, High school, au
pair
HIV-intyg

Rättsintyg/brottmål
Enligt lagen (2005:225) om
rättsintyg med anledning av brott
ska rättsintyg som huvudregeln

14:01
Rättsintyg, även psykiatriska intyg. Fast

938 e a

Ja

Intyg till polismyndighet angående
misshandel.
Fast

938 e a

Ja

Timtaxa

1875 e a

Ja

Timtaxa

1875 e a

Ja

14:02

14:03
Intyg om våldtäkt
14:04 Brottmål - Rättspsykiatrisk
undersökning och
personundersökning.

15

Intyg till rättsvårdande
myndighet, ingen avgift till
patient
Intyg till rättsvårdande
myndighet, ingen avgift till
patient
Intyg till rättsvårdande
myndighet, ingen avgift till
patient
Intyg till rättsvårdande
myndighet, ingen avgift till
patient

Skolintyg

15:01 Intyg för anpassad idrott på grund
av sjukdom
15:02
Intyg för anpassad idrott på grund
av annan anledning än sjukdom
15:03 Intyg för skolskjuts av medicinska
skäl
15:04
Intyg för skolprov
15:05 Intyg för befrielse från
skolundervisning och intyg för
hemundervisning av medicinska
skäl
15:06 Intyg att bifoga ansökan till
utbildning
15:07 Intyg enligt krav på vissa
gymnasieprogram och
högskoleutbildningar.

0

0 Ja

Gymnastik, intyg för skolbarn
angående
Gymnastik, intyg för skolbarn
angående

Fast

938

469 Ja

Fast

0

0 Ja

Fast

625

313 Ja

0

0 Ja

938

469 Ja

Utbildningssökande, intyg för

1875

938 Ja

Utbildningssökande, intyg för

Fast

Timtaxa

15:09 Intyg för förskole- och skolbarn
gällande behov av specialkost och
ev medicinering på grund av
allergi/överkänslighet eller andra
medicinska skäl.
15:10
Intyg för byte/avbryta av utbildning
på grund av medicinska skäl. Tex
allergi, eksem eller astma

16

0 Ja

Allergi, daghem, familjedaghem
m.m intyg

0

0 Ja

Allergi, daghem, familjedaghem
m.m intyg

0

Sociala intyg

16:01
Intyg till bostadsförmedling

Fast

625

313 Ja

Intyg för barnets behov av
familjedaghem.

Fast

625

313 Ja

Bostadsförmedling, intyg till
Avgiftsfri för patient, betalas
endast av socialnämnd i annan
Region
Friskintyg för förskola, daghem
o dyl.

16:03

16:04
Friskintyg till förskola,
sommarkoloni eller motsvarande

Fast

625

313 Ja

Intyg för familjehem

Fast

625

313 Ja

16:05
16:06
Intyg för att ansöka om färdtjänst

Timtaxa

Intyg om behov av social
hemservice

Fast

Intyg till myndighet i
socialtjänstärenden

Timtaxa

Ja

Avgiftsfri för patient, betalas
endast av kollektivtrafiknämnd i
annan Region
Avgiftsfri för patient, betalas
endast av socialnämnd i annan
Region
Avgiftsfri för patient, betalas
endast av socialnämnd i annan
Region

Ja

Avgiftsfri för patient, betalas
endast av socialnämnd i annan
Region

1875

938 Ja

625

313 Ja

16:07

16:08
1875 e a

16:09
Intyg för begäran om insats enligt
LSS Lagen (1993:387) om stöd och
service för vissa funktionshindrade Timtaxa

1875 e a

16:10
God man/förvaltare

0

0 Ja

1875

938 Ja

938

469 Ja

16:11
Intyg i
faderskapsärende/faderskapsmål

Timtaxa

16:12
Faderskapstest, utan samband med
faderskapsmål
Fast
16:13 Intyg för ansökan om accis- och
skattebefrielse eller tillstånd
gällande fordon för
funktionshindrad (anpassning,
anskaffning)
Fast
16:14 Intyg för att ansöka om
parkeringstillstånd till fordon för
funktionshindrad
Fast

300

300 Ja

300

300 Ja

God man, intyg
Blodprov för
faderskapsbevisning, intyg att
åtfölja
Avgiftsfri för patient, betalas
endast av socialnämnd i annan
Region

Handikappfordon, intyg för accis
och skattebefrielse eller
parkeringstillstånd
Handikappfordon, intyg för accis
och skattebefrielse eller
parkeringstillstånd

17

Tandvård

17:01 Läkarintyg angående STB (särskilt
tandvårdsbidrag)
17:02
Läkarintyg angående F-tandvård
(funktionsnedsättning)
17:03
Läkarintyg angående N-tandvård (
nödvändig tandvård)

0
Fast

0 ea

0
Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

Fast

300 e a

Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

Fast

255 e a

Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

1500 e a

Nej

intyg LVU, LVM

750 e a

Nej

intyg LVU, LVM
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk
vård, på begäran av
anhörig eller annan
närstående person
- samhällsorgan eller liknande
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk
vård, på begäran av
anhörig eller annan
närstående person
- samhällsorgan eller liknande

18
Vårdintyg/omhändertagande
18:01 Intyg enligt LVM, Lagen (1988:870
§9) om vård av missbrukare i vissa
fall
Timtaxa
18:02
Intyg enligt LVU , Lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Gäller även vid
förnyad prövning enligt LVU.
Fast
18:03
Intyg enligt LPT, Vårdintyg enligt
lag (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård.

0

0 Nej

Intyg enligt LRV, Vårdintyg enligt
lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård.

0

0 Nej

18:04

19

Övriga intyg

19:01 Blodgruppering - Provtagning och
intyg. Fritt för blodgivare och i
mödrahälsovård
19:03
Intyg/utlåtande till
försäkringsbolag efter
undersökning hälsotillstånd, skada,
sjukdom eller invaliditet.
19:04
Synkontroll - endast intyg
19:05
Audiogram - endast intyg
19:06 Intyg till Skattemyndighet, CSN
eller Tullmyndighet - Intyg att
person lider/lidit av viss
sjukdom eller funktionshinder.
19:07
Vaccinationsbefrielse - intyg att
patienten inte tål ett visst vaccin

Fast

625

313 Ja

Blodgruppsundersökning, intyg i
samband med utfärdande av IDbricka
Försäkringsbolag, intyg avseende undersökning av
hälsotillstånd- om invaliditetom skada och sjukdom

Fast

938

469 Ja

Fast

938

469 Ja

Fast

938

469 Ja

Fast

300

200 Ja

Fast

500

200 Nej

Audiogram, intyg

Vaccination, intyg att pat. inte tål
vaccination

19:08 Intyg om vård.
På begäran av den som vårdats ska
intyg utfärdas enligt 3 kap § 16,
Patientdatalagen (2008:355)
19:09 Intyg om någons intagning på
sjukhus - Den som varit intagen på
sjukhus ska på begäran fritt få
ett intyg om orsaken till
intagningen och om tiden för
intagningen och utskrivningen
Hälso- och sjukvårdsförordning
(2017:80)
19:10
Intyg ej specificerade - Intyg som
inte finns upptagna i förteckningen. Timtaxa

20

0

0 Ja

0

0 Ja

1875

938 Ja

Hälsoundersökningar

20:01 A) Allmän undersökning
innefattande autoanamnes,
synskärpekontroll, tonometri,
enkel hörselprövning, enkelt blodoch urinstatus, fysik samt
normalstatus och vilo-EKG
20:02 B) Allmän undersökning enl A)
jämte färgsinnesundersökning
20:03
C) Allmän undersökning enl. A)
jämte arbets—EKG alt. Audiogram
alt. Kemisk undersökning
(kolosterol, kreatinin, triglycerider,
urinsyra
20:04 Allmän hälsoundersökning
omfattande alla undersökningar
enl A, B och C
20:05
Hälsoundersökning – audiogram
20:06
Hälsoundersökning – EEG
20:07
Hälsoundersökning – vilo EKG
20:08
Hälsoundersökning – arbets EKG
20:09 Hälsoundersökning –
ergometertest
20:10 Hälsoundersökning –
färgsinnesintyg i samband med
anomaloskopundersökning
20:11 Hälsoundersökning –
röntgenundersökning

25%

Fast

1875

ea

Ja

Timtaxa

1875

ea

Ja

A) Allmän undersökning
innefattande autoanamnes,
synskärpekontroll, tonometri,
enkel hörselprövning, enkelt
blod- och urinstatus, fysik samt
normalstatus och vilo-EKG
B) Allmän undersökning enl A)
jämte färgsinnesundersökning

Timtaxa

1875

ea

Ja

Timtaxa

1875

ea

Ja

C) Allmän undersökning enl. A)
jämte arbets—EKG alt.
Audiogram alt. Kemisk
undersökning (kolosterol,
kreatinin, triglycerider, urinsyra
Allmän hälsoundersökning
omfattande alla undersökningar
enl A, B och C

Fast

1875

ea

Ja

Hälsoundersökning – audiogram

Fast

1875

ea

Ja

Hälsoundersökning – EEG

Fast

1250

ea

Ja

Fast

1875

ea

Ja

Fast

1875

ea

Ja

Fast

625

ea

Ja

Fast

1250

ea

Ja

Hälsoundersökning – vilo EKG
Hälsoundersökning – arbets
EKG
Hälsoundersökning –
ergometertest
Hälsoundersökning –
färgsinnesintyg i samband med
anomaloskopundersökning
Hälsoundersökning –
röntgenundersökning

20:12 Hälsoundersökning –
skärmbildsundersökning
20:13

Fast

Hälsoundersökning – gynekologisk
innefattande autoanamnes,
bimanuell unders. Inspektion av
vagina och portio samt enkelt blodoch urinstatus samt cytologprov då
sådant erfordras
Fast
20:14 Hälsoundersökning –
tropikmedicinsk
Timtaxa
20:15
Hälsoundersökning – asylsökande
20:16 Hälsoundersökning enligt BBIC Barns behov i centrum
Fast
20:17
Hälsoundersökning allmänfarlig
sjukdom, undersökning av anhörig
till patient

21

625

ea

Ja

1250

ea

Ja

1875

ea

Ja
Nej

Hälsoundersökning –
skärmbildsundersökning
Hälsoundersökning –
gynekologisk innefattande
autoanamnes, bimanuell unders.
Inspektion av vagina och portio
samt enkelt blod- och urinstatus
samt cytologprov då sådant
erfordras
Hälsoundersökning –
tropikmedicinsk
Hälsoundersökning –
asylsökande

2225

Nej

0

Nej

Enligt Smittskyddslag

750 e a

Nej

Avstämningsmöte,
Försäkringskassan

Övrigt

21:01 Avstämningsmöte,
Försäkringskassan

Fast

