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Tjänsteskrivelse - Gemensam översyn av intygsnivåerna i
sjukvårdsregionen
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta om
gemensamma intygsnivåer enligt förslag från Samverkansnämnden Uppsala –
Örebro.
Sammanfattning

Inom ramen för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro och på uppdrag av
Samverkansnämnden har det genomförts ett arbete med att ta fram förslag till
gemensamma avgifter för de intyg som vården tar fram. Samverkansnämnden
rekommenderar respektive region att besluta om att införa de föreslagna
intygsnivåerna.
Ärendet
Landstingsfullmäktige i Värmland beslutade den 13 juni 2018 att föreslå
samverkansnämnden i Uppsala – Örebro sjukvårdsregion att göra en gemensam
översyn av intygsnivåerna i sjukvårdsregionen. Man föreslog också att det var den
Regionala arbetsgruppen för patientavgifter som skulle få uppdraget.
För ca 15 år sedan gjordes en stor översyn av intygsnivåerna utifrån den Gula taxa
som landstingen hade tagit över på 90-talet. Utgångspunkten var då timtaxan som
räknades upp. De utgick då ifrån att modernisera och rensa bland avgifterna.
Privatpersoner skulle ha fast pris för intyg och myndigheter/företag med flera utgår
ifrån timtaxa. Intygsnivåerna viktades utifrån tidsåtgång med timtaxepriset som
bas.
Alla regioner har utformat ett eget regelverk vilka betyder att det finns olika
benämningar och olika prissättningar på intygen, timtaxa eller fasta priser.
Uppdraget resulterade i ett förslag till avgiftsnivåer som nu samverkansnämnden
Uppsala – Örebro rekommenderar respektive region att beslut om som sina egna.
Förslaget till justeringar redovisas i nedanstående tabell och innebär att nuvarande
Avgiftshandbok för Region Gävleborg uppdateras enligt följande:
Intyg/tjänst
Kortare intyg
Normalt intyg
Omfattande intyg
Timtaxa
Körkortsintyg vid missbruk alkohol inkl.
provtagning
Körkortsintyg vid missbruk droger inkl.

Nuvarande nivå Föreslagen nivå
313
470
625
940
938
1 410
1250
1 880
5 000
5 000
5 000

5 550
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provtagning
Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas generellt på sjukvårdens
självkostnad och de olika avgiftsnivåerna ska spegla hälsoundersökningens och
intygens omfattning.
Avgiftsnivån inom Region Gävleborg har inte justerats sedan 2004.
Kostnader och finansiering
Intygsnivåerna i förslaget ligger generellt över nuvarande nivåer och kommer
således att generera mera intäkter till vården givit samma volym.
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Underskrifter

Göran Angergård
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Tommy Stokka
Stabschef HoS
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