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Nu blir det enklare att ta ut
rätt avgift för ett intyg
Årets nyheter (gäller från 15 januari):
• Kraftig minskning av antalet specificerade intygsavgifter
• Patientavgiften för ett intyg påverkas aldrig av hur mycket arbete
som läggs ner på just det intyget
• Om patienten måste komma på ett besök för att intyget ska kunna
skrivas så ska patienten betala normal besöksavgift + intygsavgift
• Priset på ett intyg påverkas aldrig av om det behövs
provtagning eller inte, för att intyget ska kunna skrivas
Detta innebär att:
• Du kan alltid ta reda på i förväg vad intyget kommer att kosta
om det är en patient som ska betala intyget
• De flesta intyg kommer att kosta lika mycket som innan

Varför ändras intygsavgifterna 2021?
• Alla patientavgifter har setts över under 2020
• En arbetsgrupp gjorde ett förslag till nya intygsavgifter
med målet att göra det enklare för medarbetarna
att ta ut rätt avgift
• Förvaltningsledningen tyckte förslaget var bra
och presenterade det för politikerna
• Regionfullmäktige beslutade om nya intygsavgifter
(och en del andra avgiftsändringar) i november 2020

Två viktiga grundregler
om intyg och avgifter
1. Patienten behöver oftast betala för att vården ska skriva ett intyg
2. Det finns några intyg som är gratis för patienten
Hälso- och sjukvården får ett extra statsbidrag för att
skriva de intyg som Försäkringskassan behöver. Därför behöver
varken patienten eller Försäkringskassan betala för de intygen.
Men vi tar alltid ut besöksavgift när patienten kontaktar oss om
sjukskrivning, oavsett om patienten får träffa en läkare eller inte.

Sex nya intygsgrupper
- De produkter i IMX och NCS som ska användas
heter samma sak som intygsgrupperna
•
•
•
•
•
•

Grupp A: Patienten betalar 470 kronor
Grupp B: Patienten betalar 940 kronor
Grupp C: Patienten betalar 1 880 kronor
Grupp D: Flera olika patientavgifter
Timtaxa
Avgiftsfria intyg

Tänk på att när du behöver skriva in avgiften i IMX eller NCS
ska du skriva avgiften utan moms

Grupp A
• Patienten betalar:
470 kr
• IMX/NCS visar (utan moms): 376 kr
• När patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning
och behöver ett intyg för att kunna ansöka om hjälp:
till exempel bilbälte, bostadsanpassning, färdtjänst
• När patienten skulle ha åkt på en resa, men har blivit sjuk
och behöver ett intyg för att slippa betala resan
• När patienten behöver ett intyg för att kunna visa att den
använder ett läkemedel eller ett behandlingshjälpmedel

Grupp B
• Patienten betalar:
940 kr
• IMX/NCS visar (utan moms): 752 kr
• När patienten har en sjukdom och behöver ett intyg
för att kunna ansöka om körkort/körkortstillstånd
• När patienten av andra skäl behöver ett intyg för att kunna ansöka
om körkort/körkortstillstånd – OBS! Vid missbruk, se grupp D
• Alla intyg som inte passar in under någon annan grupp

Grupp C
• Patienten betalar:
1 880 kr
• IMX/NCS visar (utan moms): 1 504 kr
• När patienten vill ha ett intyg för att kunna hålla på med
en hobby, till exempel boxning och dykning

Grupp D
• Patienten betalar:
Olika avgifter, se nedan
• Skriv i IMX/NCS (utan moms): Olika summor, se nedan i parentes
• När patienten behöver ett intyg för att få köra bil trots missbruksproblem
• OBS! Här ingår besöksavgiften i intygsavgiften!
Intyg vid missbruk för ansökan om körkortstillstånd, eller för att återfå
körkort: Alkohol: 5 000 kr (4 000 kr), Narkotika 5 500 kr (4 400 kr)
Intyg vid missbruk för fortsatt innehav av körkort:
Alkohol 2 500 kr (2 000 kr), Narkotika 5 000 kr (4 000 kr)
Intyg för alkolås: 2 815 kr (2 252 kr)

Timtaxa
• Den som begär intyget betalar: 470 kronor per påbörjad kvart
• Skriv i IMX/NCS (utan moms): 376 kronor per påbörjad kvart

• När en myndighet eller ett företag kontaktar vården
och begär ett intyg. Det kan till exempel vara
Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Socialförvaltningen i en
kommun eller en advokat/juridiskt ombud
Patienten betalar inte något för sådana intyg

Avgiftsfria intyg
• När patienten behöver ett intyg för att ansöka om pengar
från Försäkringskassan
• Alla intyg som var avgiftsfria under 2020 är avgiftsfria även under 2021
(se Avgiftshandboken 9.4)
OBS! Om ett besök krävs för ett intyg till Försäkringskassan så ska
vanlig besöksavgift betalas. När patienten kontaktar vården för att
förlänga ett sjukintyg men inte behöver träffa läkaren för att intyget ska
kunna förlängas, så ska patienten betala 100 kronor för det.
I IMX ska produkten Sjukintyg fortfarande användas för det.
I NCS ska produkten SJINT Sjukintyg fortfarande användas för det.

Tips om intyg och avgifter
Det är bra om den som utfärdar ett intyg informerar patienten om
att intyget kommer att kosta, och dokumenterar i journalen att
patienten har blivit informerad. Men Region Örebro län har rätt
att ta ut avgiften även om patienten inte har blivit informerad.
Om patienten måste komma på ett besök för att intyget ska
kunna skrivas, så måste patienten betala besöksavgift även om
intyget är gratis.
Alla patienter (svenska och utländska) ska betala intygsavgifter,
oavsett hur gammal eller ung patienten är – men för
besöksavgifter vid intygsutfärdande gäller vanliga åldersgränser
Intygsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet – men avgifter för
ett besök ingår alltid i högkostnadsskyddet.

Här kan du få hjälp
• Före 20 januari: Intranätet
Efter 20 januari: Avgiftshandboken
Observera att de ändrade avgifterna gäller från 15 januari, men
Avgiftshandboken uppdateras 20 januari när vi får ny hemsida
• Lathund för registrering i IMX
• Lathund för registrering i NCS (se sidan 12)
Observera att lathundarna uppdateras 15 januari
• Frågor om intyg och avgifter:
Gabriel Stenström; gabriel.stenstrom@regionorebrolan.se
• Övriga frågor om intyg:
- Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtanden inom hälso- och
sjukvården (länk till intranätet)

