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RS/2254/2017
Revidering av förteckning över intyg och hälsokontroller
(Gula Taxan)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige antog 2017-11-28 § 168 en ny princip för enhetliga avgifter för
intyg och hälsokontroller, den så kallade Gula Taxan. Principen innebär att avgift för
intyg antingen är en fast avgift om 300 kronor eller timtaxa 1000 kronor/timme
exklusive moms.
Målet för hälso- och sjukvården är enligt Hälso- och sjukvårdslagen en vård på lika
villkor för hela befolkningen. För Region Jämtland Härjedalen har detta, med
nuvarande system för timtaxa, delvis varit svårt att efterleva då patienter fått betala
olika belopp för samma intyg, beroende på vilken hälsocentral/läkare som besökts.
Det har även varit problematiskt för vårdpersonalen att tolka nuvarande Gula
Taxan och flera av intygen ingående i Gula Taxan är inaktuella. För intyg som rör
körkort och alkohol/droger har dessutom priset varit för lågt för att täcka regionens
kostnader för analyser av prover. Referensgruppen för avgiftsfrågor har därför
studerat hur övriga landsting hanterar prissättning för intyg och funnit att region
Dalarna och region Blekinge haft väl fungerande modeller. Ett förslag på reviderad
Gula Taxan har därför tagits fram, där inspiration tagits från ovan nämnda
regioner.
I den bifogade bilagan ”Jämförelse gamla och förslag till ny Gula Taxan juni 2019”
visas både nuvarande beslutad version och förslaget till ny Gula Taxan, för enklare
jämförelse. I föreliggande förslag finns fortfarande timtaxan kvar men de flesta
intygen har tidsbestämts och därmed kan patienten få besked om vad intyget
kommer kosta, redan innan intygsprocessen startar och det blir enklare för
kassapersonal att ta betalt. Intygen som rör körkort och alkohol/droger har
dessutom fått ett paketpris då dessa intyg kräver ett flertal läkarbesök samt ett
flertal kostsamma prover, vid flera tillfällen.
Den revidering som nu gjorts ändrar inte på det av fullmäktige antagna timpriset
vilket gör att ändringen kan betraktas som en revidering som ingår i den delegering
om revideringar som fullmäktige gett regionstyrelsen.
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Regiondirektörens förslag
Förslag till reviderad version av Gula Taxan antas.
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