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Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med
sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)
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Avgifter i detta avsnitt gäller även personer med avgiftsfri sjukvård som barn och ungdomar
under 20 år, personer 85 år och äldre samt de som uppnått högkostnadsskydd/frikort.
Vid uttag av timtaxa tas inga patientavgifter ut.

Kostnadsfria intyg
 För personer som går på regelbundna kontroller för sin sjukdom, ingår intyget i
patientavgiften. Intyget ska då röra den sjukdomen patienten får vård och behandling för.
Detta gäller även om intyget utfärdas mellan dessa kontroller. Behövs vård/behandling
bokas vanligt vårdbesök och intyget ingår då i patientavgiften.
 Intyg som behövs för att Försäkringskassan (FK) ska kunna handlägga
försäkringsärenden utfärdas kostnadsfritt. Detta gäller även när patienten begär ett intyg
och det finns rimlig anledning att anta att intyget är ett sådant intyg som FK behöver för att
handlägga ärendet. Om intyg beställs av patient/god man för överprövning av FK beslut
gäller avgift enligt timtaxa. När juridiska personer beställer intyg i
socialförsäkringsärenden gäller också timtaxa.

Intyg och utlåtanden med timersättning (timtaxa)
Utfärdande av olika intyg grundar sig i de flesta fall på en timersättning. Timtaxan används
bland annat för intyg som inte är specifikt avgiftsbelagda, men även de intyg som har en
specifik avgift knuten till sig grundar sig många gånger på timtaxan. Timtaxan baserar sig på
personal-, lokal- och administrationskostnad, exkl. ev. röntgenundersökning, provtagning etc.
Debiteringen sker per påbörjad kvart. I timtaxan ingår moms om 25 % om inte annat anges.
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Tid

Exkl. moms

Inkl. moms (25 %)

0 - 15 min

280 kr

350 kr

15 – 30 min

560 kr

700 kr

30 – 45 min

840 kr

1 050 kr

45 min – 1 tim.

1 120 kr

1 400 kr

1 – 1 tim. och 15 min

1 400 kr

1 750 kr osv.

Om röntgenundersökning, provtagning etc. erfordras för intygets utfärdande ska dessa
debiteras vid respektive lab. enligt särskild prislista.
Timtaxan för intyg justeras årligen med LPIK (Kvalitetsjusterat landstingsprisindex).

Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång för olika åtgärder
Priserna nedan är angivna exklusive röntgen, provtagning etc. och baseras på tidssnitt för
åtgärdens/intygets genomförande/skrivande och ska ses som fasta för varje givet intyg.
De intyg/undersökningar som inte är uppräknade i exempeltabellerna nedan debiteras enligt
timtaxan. Då gäller 280 kr/påbörjad kvart + 25 % moms.

0-15 minuter för följande intyg och åtgärder
Åtgärd
Drogtest – urinprov

Exklusive
moms
-

Inklusive
moms
350 kr

DNA-test

-

350 kr

Enkla intyg som inte kräver besök

-

350 Kr

Provtagning i forskningssyfte (projekt
står för material och analys)

280 kr

-

Val i Cosmic
Provtagning utan läkarbesök
inkl. moms 350 kr
Provtagning utan läkarbesök
inkl. moms 350 kr
Intyg utan läkarbesök inkl.
moms. 350 kr
Intyg enkelt utan läkarbesök
exkl. moms 280 kr

15-30 minuter för följande intyg och åtgärder
Åtgärd
Provtagning före efter eller mellan
besök, t ex CDT-prov, PETh
Enkla intyg som kräver besök
Läkarbesök med ev. provtagningar
t.ex. CDT-prov, PETh
Förstadagsintyg, intyg om att avstå
resa, skolgymnastik eller liknande.
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Exklusive
moms
-

Inklusive
moms
700 kr

-

700 kr

-

700 kr

560 kr

-
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Val i Cosmic
Provtagning CDT utan
läkarbesök inkl. moms 700 kr
Provtagning med läkarbesök
inkl. moms 700 kr
Intyg enkelt med läkarbesök
inkl. moms 700 kr
Intyg enkelt med läkarbesök
exkl. moms 560 kr
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30-45 minuter för följande intyg och åtgärder
Åtgärd
Körkort, trafikkort, fortsatt
körkortstillstånd (själva intyget), högre
behörigheter körkort
Dykarcertifikat
Faderskap
Hörselprov
Sjöfolk
Utlandsvistelse – au pair

Exklusive
moms
-

Inklusive
moms
1 050 kr

Val i Cosmic

-

1 050 kr
1 050 kr
1 050 kr
1 050 kr
1 050 kr

Dykarcertifikat inkl. moms
Faderskap inkl. moms
Hörselprov inkl. moms
Sjöfolk inkl. moms
Utlandsvistelse mindre
omfattande inkl. moms

Körkort inkl. moms

45 min – 1 timme för följande intyg och åtgärder
Åtgärd
Utlandsvistelse – au pair, mer
omfattande än ovan, olika för olika
länder

Exklusive
moms
-

Inklusive
moms
1 400 kr

Val i Cosmic
Utlandsvistelse mer
omfattande inkl. moms

1 timme – 1 timme och 15 min för följande intyg och åtgärder
Åtgärd
LVM-utlåtande för intagning (Lag
1988:870 om vård av missbrukare i
vissa fall)
LVU-utlåtande för intagning (Lag
1990:52 med särskilda bestämmelser
om vård av unga.)

Exklusive
moms
-

Inklusive
moms
1 750 kr

Val i Cosmic

-

1 750 kr

LVU-utlåtande (Lag 1990:52)
inkl. moms

LVM-utlåtande (Lag
1988:870) inkl. moms

1 timme och 15 min – 1 timme och 30 min för följande intyg och åtgärder
Åtgärd
Läkarbesök, alkolås inklusive intyg

Exklusive
moms
-

Inklusive
moms
2 100 kr

Val i Cosmic
Alkolås inkl. moms

Intyg m.m. där avgiften är reglerad av annan än Region Kalmar län:
 Avstämningsmöte med Försäkringskassan 750: -/ tim. + 25 % moms (avser läkartiden).
 Medicinskt utlåtande (Arbetsförmedlingen). Faktisk kostnad (enl. timtaxan +ev.
besöksavgift) + 25 % moms. Arbetsförmedlingen ersätter även ev. patientavgift varför
patienten inte ska stå för några kostnader.

Vaccinationer
Utförd av vårdgivare ............................................................................ 200 kr + vaccinkostnad
Avgiften 200 kr gäller även för besök inför en vaccination.
Nedsatt vaccinationsavgift vid:
Influensavaccination……………………………………………………………………………160 kr
Influensavaccinering för personer som under året fyller 65 år
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eller är 65 år och äldre, samt riskgrupper enligt
Folkhälsomyndigheten…………………….0 kr
(Ingen besöksavgift tas ut på ovan nämnda nedsatt vaccinationsavgift. Avgiften 160 kr tas även ut om
vaccinationen utförs i samband med annat avgiftsbelagt besök hos någon vårdgivare.)
Pneumokockvaccination
(RF 2019:RS2019/50)
Hänvisning till ”Riktlinje för pneumokockvaccination av vuxna”
Avgift, besök

Vaccinkostnad

Icke riskgrupp

200 kr. Avgift även om
vaccinationen utförs i samband
med annat avgiftsbelagt besök
hos någon vårdgivare.

Vaccinationskostnad (vara)
enligt upphandlat pris
alternativt inköpspris från
upphandlad apoteksleverantör.
Vara anges i Cosmic.

Riskgrupp enligt
smittskyddsläkarens riktlinje

0 kr

0 kr

Särskilda fall

0 kr

0 kr

(efter diskussion med smittskyddsläkare kan pneumokockvaccination
ges kostnadsfritt till anhöriga till
personer som är bärare av
penicillinresistenta pneumokocker)

Kostnadsfri hepatitvaccination för riskgrupper
I enlighet med smittskyddsläkarens rekommendation erbjuds hepatit B-vaccination
avgiftsbefriat till samtliga riskgrupper som nämns i Folkhälsomyndighetens
”Rekommendationer om vaccination mot hepatit B”, inklusive personer inskrivna i LAROverksamheten.
Postexpositionsprofylax (läkemedel som ges efter att en person utsatts för förmodad hepatit
B-smitta) rekommenderas till:



Nyfödda barn till mödrar som är HBsAg-positiva.
Personer som inte är immuna mot hepatit B och som antingen har utsatts för
misstänkt hepatit B-smittat blod genom t.ex. stick av blodigt föremål eller blod på
slemhinnor, eller som har haft sex med en person som kan ha smittsam hepatit B.

I enlighet med smittskyddsläkarens rekommendation erbjuds hepatit A-vaccination
avgiftsbefriat till följande riskgrupper:
 Patienter med kronisk hepatit B
 MSM
 Personer som injicerar droger, inklusive patienter inskrivna i sprututbytet eller i
LARO-verksamheten.
 personer med kronisk hepatit C
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Kostnadsfrihet för personal gällande vissa vaccinationer:
Ett antal vaccinationer är kostnadsfria för Region Kalmar läns personal. Det rör sig om vaccin
mot följande sjukdomar:







Influensa
MPR
Hepatit-B
Kikhosta (difteri och stelkramp ingår i kikhostevaccinet)
Difteri
Stelkramp

Detta är främst ett led i att minska risken att personal sprider smitta vidare till patienter eller
kollegor samt för att minska sjukfrånvaro och för att kunna upprätthålla såväl beredskap som
kapacitet inom verksamheten.

Hälsoundersökningar
Mammografiscreening ............................................................................. 0 kr
Gynekologisk hälsokontroll……………………………………………….….. 0 kr
Screening för abdominellt aortaaneurysm ........................................... 100 kr
PSA-prov som utförs som hälsoundersökning ..................................... 150 kr
Kostnader för läkarbesök eller vårdkontakt med läkare per telefon kan tillkomma i samband
med PSA-prov.

Adoption
Avgiftsbefrielse för adoptionssökande gäller för (enbart föräldrarna inte syskon):
 läkarintyg för fosterhemsutredning
 läkarintyg till utlandsmyndighet
 vaccinationer i samband med adoptivföräldrars resa till barnets hemland
 tropikundersökning av barnet efter hemkomsten
 lungröntgen
 malariatabletter
Föräldrarna får ersättning för erlagda avgifter genom att fylla i blanketten "Rekvisition av
utlägg för vaccination i samband med adoption" som kan hämtas via länken.
Föräldrarna betalar inga besöks- eller intygsavgifter till mottagningen.
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Ersättning till levande givare av organ eller vävnader
(LS § 176/2001)


ersätts med belopp motsvarande mellanskillnaden mellan dennes ordinarie inkomst
och Försäkringskassan ersättning för sjuklön



full ersättning till egenföretagare och lantbrukare i samband med anställning av
vikarier och avbytare under den period som de är frånvarande i samband med
donationsingreppet



efter särskild prövning, ersätter skada uppkommen i samband med
donationsingreppet som inte täcks av patientförsäkringen



utgifter för resekostnader ersätts utan avdrag för egenavgift, i övrigt i enlighet med
Region Kalmar läns sjukresereglemente



patientavgift ska ej tas ut vare sig under tiden förberedande undersökning pågår eller
under slutenvårdstillfället. Avgiftsbefrielse innefattar även efterkontroll



medicinkostnader ersätts som har samband med utredning eller transplantation



styrkta kostnader i övrigt som uppkommer vid utredningstillfällena och/eller
sjukhusvistelse ersätts, ex. kostnader för barntillsyn, fördyrade telefonkostnader bör
prövas från fall till fall.

Om den som ska få organet bor utanför Kalmar län skickas alla ersättningsanspråk till
mottagarens hemregion. Om den som ska få organet är bosatt inom länet skickas
ersättningsanspråk till Region Kalmar läns ekonomienhet. Donatorn ska bifoga intyg från
arbetsgivaren om den vanliga månadslönen samt erlagd sjuklön, intyg från
Försäkringskassan på utbetald sjukpenning samt skattsedel. Övriga utgifter ska verifieras
med kvitto.
Den region som har behov av organdonation eller donatorutredning ska också debiteras
kostnaderna. Om en patient som är bosatt i t ex Lund har en anhörig donator bosatt i
Kalmar län ska Region Skåne betala alla kostnader för utredningen till vår region. Vid det
omvända förhållandet är Region Kalmar län betalningsskyldigt.

Omskärelse
För omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder följer priset Sydöstra
sjukvårdsregionens prislista.
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