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Med intyg avses även utlåtanden, skriftliga svar på förfrågningar mm av olika slag och omfattning som utfärdas på begäran av
patient eller vårdnadshavare, försäkringsbolag, myndighet eller annan.
I taxan för intyg ingår förberedande arbete såsom inläsning av journaler, eventuell undersökning samt efterarbete och utskrift av
intyg.
För eventuella prover och undersökningar vid t.ex. laboratorium och röntgenavdelning som utförs enbart för intygets skull,
tillkommer en kostnad som ska tas ut enligt fastställd prislista, vid Diagnostik, Teknik och Service.
Ingen patientavgift tas ut utöver avgiften för intyget, om besöket endast avser intygsskrivande.
För intyg som inte finns uppräknat i Gula taxan tas avgift ut antingen som för liknande intyg eller om liknande intyg inte finns,
enligt timtaxan.
Stat- och kommunintyg kan inte prioriteras bort.

Timtaxa
Tid
15 min
30 min
45 min
60 min
Timtaxa

Avgift exkl moms
Avgift inkl moms
kr250
kr313
kr500
kr625
kr750
kr938
kr1 000
kr1 250
250 kr exkl moms per påbörjad 15minutersperiod. Lägsta avgift 500 kr,

Intyg
Adoption
Adoptionsintyg för föräldrar
Adoption hälsoundersökning (ska ingå i Adoptionsintyget)

Pris (inkl moms) Inkl
moms
Timtaxa 30 min
0 kr

Intyg
Arbete/Anställning
Värnpliktigs inställelse i tjänsten - intyg om hinder för
AMF-intyg, exkl specialundersökning
Anställning i kommunal eller statlig tjänst (eller annan jämförbar anställning) - intyg, exkl lungröntgen
Arbetsgivare - intyg angående placering m m (om intygsbegäran kommer från FK 0kr)
Arbetsmiljöverket- intyg
Arbetsförmedlingen - intyg, exkl röntgen, skärmbild samt lab
Arbetsförmedlingen - intyg för vissa nyanlända invandrare (2010:409 §5), exkl lab
Asbestundersökningar - intyg, exkl röntgen
Au Pair - intyg
Dykarcertifikat - intyg, exkl lungröntgen
Fallskärmshoppare - intyg
Flygcertifikat - Formulär 1 A, 1 B, 1 C, exkl tillkommande kostnadskrävande undersökningar
Flygcertifikat - Formulär 2, exkl tillkommande kostnadskrävande undersökningar
Flygcertifikat - Formulär 3, exkl tillkommande kostnadskrävande undersökningar
Flygcertifikat - Formulär 4, exkl tillkommande kostnadskrävande undersökningar
FN-tjänst - intyg exkl tillkommande kostnadskrävande undersökningar
Friskintyg, inte lider av sjukdom
Hörselprövning
Livsmedelshantering - friskintyg i samband med, inkl lab
Mastintyg (intyg för mast- och stolparbete) - intyg exkl lab och övriga undersökningar
Mönstring - intyg till militärmyndighet, exkl ev undersökning + lab
Mönstring civilförsvaret - intyg, exkl röntgen
Radiologiskt arbete - intyg för anställning av personal, undersökning av personal, exkl lungröntgen
Sjöfolk - intyg för
Tropikmedicinsk undersökning - intyg, exkl lab
Utlandstjänstgöring - intyg

Pris (inkl moms) Inkl
moms
0 kr
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa
Timtaxa
Timtaxa 30 min
Timtaxa 30 min
Timtaxa 45 min
Timtaxa 45 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 15 min
Timtaxa 15 min
Timtaxa 30 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 15 min
Timtaxa 15 min
Timtaxa 30 min
Timtaxa 45 min
Timtaxa 45 min
Timtaxa 30 min

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Intyg
Årlig hälsokontroll, på arbetsgivares begäran
Lungröntgenundersökning - intyg, inkl röntgen
Sportdykare - intyg, exkl röntgen och ev spirometri
Travintyg - intyg för licens
Idrottsutövare, boxare, cyklister, simmare - intyg, exkl lab och övriga undersökningar
Drogpåverkan
Alkoholistanstalt, intyg för på begäran av anhörig
Alkoholpåverkan – utlåtande (ex begäran från polisen m.fl)
Drogtest (ex begäran från polisen m.fl) - intyg exkl. lab
Emigration
Emigration, intyg
Försäkringsbolag
Alla intyg, exkl röntgen och lab
Försäkringskassan
Alla intyg
Körkort
Körkort med villkor om alkolås - intyg + lab. I lab ingår benso, cannabis, amfetamin, dextropop, kokain, opiater. För
övriga substanser uttas avgift enligt prislista laboratoriemedicinsk analys.
Körkort Särskilt intyg, alkohol, narkotika och läkemedel - intyg + lab. I lab ingår benso, cannabis, amfetamin,
dextropop, kokain, opiater. För övriga substanser uttas avgift enligt prislista laboratoriemedicinsk analys.
Förlängning av körkort vid rattonykterhet - intyg + lab
Särskilt intyg för körkort trafikkort 45+
Synprövning för körkort
Särskilt intyg för körkort p g a sjukdom (ex diabetes, epilepsi)
Bilbälte, intyg om befrielse att använda vid färd med bil.
Trafikkort, traktorkort, intyg för
Patientförsäkring LÖF
Patientförsäkring, intyg för pension, intyg om prövning av rätt till (egen begäran)

Pris (inkl moms) Inkl
moms
Timtaxa 30 min
x
Timtaxa 45 min
x
Timtaxa 45 min
x
Timtaxa 45 min
x
Timtaxa 45 min
x
Timtaxa 15 min
Timtaxa
Timtaxa

x
x
x

Timtaxa 45 min

x

Timtaxa

x

0 kr
4500 (paketpris)

x

7000 (paketpris)

x

5000 (paketpris)
Timtaxa 60 min
300 kr
300 kr
300 kr
Timtaxa 30 min

x
x

300 kr

x

Intyg
Övriga intyg
Pension
Pensionsanstalt, intyg oförmögen till arbete, ej FK
Resor
Blodgivare, blodkontroll av - intyg + lab
Blodgrupperingsundersökning - intyg + lab
Graviditet - intyg inför flygresa
Resa, behandlinghjälpmedel - intyg om innehav inför resa
Resa (inrikes/utrikes) - intyg för avbokning av egen eller anhörigs resa
Vaccinationsbefrielse
Vård- och behandlingsresor - intyg för
Medicin - intyg om behov att medföra
Metallimplantat inopererade - intyg
Strålskyddslagen, intyg enligt (kan behövas för patienter som fått radiofarmaka i någon form)
Rättsintyg/brottsmål
Faderskapsbevisning, intyg + lab
Misshandel - intyg begärt av patienten
Misshandel - intyg begärt av samhällsorgan
Våldtäkt - intyg
Personundersökning i brottmål - intyg (§ 7-intyg)
Rättsintyg, enskilda (även psykiatriska intyg att användas i samband med rättegång eller motsv)
Rättspsykiatriska undersökningar brottmål, Läkare utsedd av Socialstyrelsen - intyg
Skolintyg
Gymnastik - intyg för skolbarn
Skolskjuts av medicinska skäl - intyg
Skola, specialkost - intyg
Undervisning, intyg för särskild undervisning

Pris (inkl moms) Inkl
moms
0 kr
Timtaxa
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
375 kr
300 kr
300 kr
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
Timtaxa 60 min
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Intyg
Utbildning, hemundervisning av medicinska skäl
Utbildning, byte av medicinska skäl
Utbildningssökande, intyg
Ungdomsvårdsskola, utlåtande för intagning till
Sociala Intyg
God man/förvaltare - intyg
Bostadsanpassningsbidrag, intyg
Faderskapsbevisning, intyg + provtagning
Familjedaghem, barnets behov av
Familjehem, intyg
Friskintyg till förskola, daghem eller barnhem
Färdtjänst - intyg
Handikappfordon - intyg för parkeringstillstånd eller bilstöd
Hemtjänst - intyg för behovet av
LSS - intyg begärt av patient
LSS - intyg begärt av samhällsorgan
Handikappfordon, ansökan om skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon för funktionshindrad
(anpassning,anskaffning)
Socialtjänst, intyg till socialtjänstärenden
Vårdintyg/omhändertagande
Blodprov/medicinsk service - intyg, exkl lab
Diabetes - intyg om skattelättnad
Fosterföräldrar - intyg per förälder
Synskärpeundersökning - intyg
Tandvård Särskilt tandvårdsbidrag, intyg
Tandvård Funktionsnedsättning, intyg
Tandvård Nödvändig tandvård, intyg

Pris (inkl moms) Inkl
moms
300 kr
300 kr
Timtaxa 30 min
Timtaxa
0 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
0 kr
Timtaxa
Timtaxa 15 min
Timtaxa 60 min
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr

Intyg

Pris (inkl moms) Inkl
moms
Vårdintyg
300 kr
Kontaktlinser, intyg
300 kr
Inkomstdeklaration, intyg om sjukdom (att bifoga)
300 kr
Intyg om någons intagning på sjukhus - orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och utskrivningen, på
0 kr
patientens egen begäran
Intyg om någons Intagning på sjukhus, på begäran av myndighet
Timtaxa
Gynekologisk hälsoundersökning, innefattar anamnes, bimanuell undersökning, cytologprov, inspektion av vagina
Timtaxa 45 min
och portio samt enkelt blod- och urinstatus
Hälsoundersökning allmän, på patients begäran - intyg, exkl röntgen och lab
Timtaxa 30 min
LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) - intyg, deb. endast mot samhällsorgan
Timtaxa
Medicinskt utlåtande på begäran av Arbetsförmedlingen - intyg
Timtaxa
LVU (lagen om vård av unga) - utlåtande för vård eller boende
Timtaxa 45 min
LVM (lagen om vård av missbrukare) - intyg enligt lagen
Timtaxa 45 min
LRV (tvångsvård sluten rättpsykiatri) - intyg
0 kr
Förståndshandikappade (hälsoundersökning för ansökan till gruppboende)
Timtaxa 15 min
Audiogram - intyg, inkl undersökning
Timtaxa 15 min
EEG (Elektroencefalografi) - intyg, exkl undersökning
Timtaxa 30 min
EKG (Elektrokardiogram) - intyg, exkl undersökning
Timtaxa 15 min
Röntgenundersökning - intyg, exkl undersökning
Timtaxa 30 min
Spirometri - intyg inkl undersökning
Timtaxa 15 min
Färgsinnesundersökning - intyg inkl undersökning
Timtaxa 15 min
Smittskyddslagen, intyg
300 kr
Intyg om någons vård på begäran av den som vårdats, 3 kap §16 Patientdatalagen 2008:355
0 kr
Övrigt
Skjutvapen, intyg ang rätt att inneha
Timtaxa 60 min

