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Översyn av avgifter för intyg och hälsokontroller (Gula
taxan)
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i regionfullmäktige 2016-02-09—10, § 10 ska en översyn göras av
avgifter för intyg och hälsokontroller, den så kallade Gula taxan.
Referensgruppen för avgiftsfrågor har tagit fram ett förslag på ny princip för
enhetliga avgifter för intyg och hälsokontroller. Förslaget innebär att
grupptaxesystemet slopas. Den nuvarande Gula taxan är otydlig och svårtolkad
vilket gör det problematiskt att hitta och tyda vilka avgifter som är tillämpliga.
Nuvarande taxor varierar beroende på gruppering:
Grupp 1: 0 kr, gällande patientavgift
Grupp 2: 300 kr utan moms, 375 kr med moms
Grupp 3: 500 kr/timme utan moms. 625 kr/timme med moms. Annan än läkare
som självständigt utfärdar intyg. För tid däröver uttas 125 kr per påbörjad
15-minutersperiod.
Grupp 4: 1 000 kr/timme utan moms. 1 250 kr/timme med moms. Avser läkare.
Lägsta avgift 500 kr/625 kr. För tid därutöver uttas 250 kr/312:50 kr per påbörjad
15-minuters period.
Nytt förslag om enhetliga avgifter där grupptaxesystemet slopas:
 Gällande patientavgift (300 kr). Denna motsvarar nuvarande grupp 1.
 Timtaxa: 1 000 kr/timme exklusive moms. Lägsta avgift 500 kronor
exklusive moms. För tid utöver 1 timme uttas 250 kronor exklusive moms
per påbörjad 15-minutersperiod. Denna motsvarar nuvarande grupp 4 och
ersätter grupp 2-4.
För intyg som inte finns uppräknade i Gula taxan föreslås att avgift tas ut antingen
som för liknande intyg eller om liknande intyg inte finns, enligt timtaxa.
Regionstyrelsen föreslås få i uppdrag att revidera dokumentet Gula taxan som är en
bilaga till avgiftshandboken. Förteckningen över intyg och hälsokontroller ska
uppdateras och benämningar ses över. En ny layout där intygen sorteras efter
kategori/åtgärd ska tas fram för att tydliggöra innehållet.
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I bifogad bilaga finns en sammanställning över hur principen om enhetliga avgifter
för intyg och hälsokontroller är uppbyggt. En jämförelse med fyra andra regioner
och landsting görs också.
Intäkterna för intyg och hälsokontroller under januari – oktober 2017 enligt
nuvarande taxa är 377 551,80 kronor. En beräkning visar att intäkterna för samma
period med det nya förslaget med enhetstaxa skulle ge 381 655,00 kronor. Förslaget
till ny princip för enhetliga avgifter för intyg och hälsokontroller påverkar inte
intäkterna i någon större grad men hanteringen och administrationen av avgifterna
blir enklare och tydligare.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Följande enhetliga avgifter för intyg och hälsoundersökningar (Gula taxan)
fastställs
- Patientavgift 300 kr,
- Timtaxa 1000 kronor exklusive moms. Lägsta avgift 500 kronor
exklusive moms. För tid utöver 1 timme uttas 250 kronor exklusive
moms per påbörjad 15-minutersperiod.
För intyg som inte finns uppräknade i Gula taxan tas avgift ut antingen som
för liknande intyg eller om liknande intyg inte finns, enligt timtaxa.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera Gula taxan med ny layout där
intygen sorteras efter kategori/åtgärd.
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