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Avgift för journalkopior och 
röntgenbilder 
 

Landstinget har rätt att ta ut avgift för kopior från patientjournaler/allmänna 

handlingar samt röntgenbilder. Följande avgifter, inkl. moms, gäller: 

 Kopior upp till nio sidor av landstingets allmänna handlingar ska vara 

avgiftsfria (9 röntgenbilder).  

För kopior av tio sidor är avgiften 50 kr (10 röntgenbilder) och för varje 

sida därutöver 2 kr (röntgenbild därutöver).   

Detsamma gäller när en handling sänds via telefax. 

 Avgiften för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbands-

upptagning är 90 kr per påbörjad fjärdedels timme. 

 Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kr per band. 

 Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 120 kr per band. 

 Avgiften för kopia av ultraljudsbild samt film eller CD-skiva med bilder 

från undersökning på röntgenavdelning är 100 kr. 

 Avgiften för CD-skiva med bilder från undersökning på röntgenavdel-

ning är 100 kr 

 

I vissa fall ska kopior lämnas ut utan avgift, även om det handlar om 

fler än nio sidor.   

Det gäller t.ex. journalkopior som tillställs Socialstyrelsen inom ramen för 

dess tillsynsverksamhet, JO och JK, HSAN, andra vårdenheter där en patient 

vårdas när det behövs för vården på den andra enheten, samt allmän försäk-

ringskassa på dess begäran.   

När avgift tas ut ska samtidigt ersättning tas ut för portokostnad  

om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsav-

gift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande för-

medling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.  

 

Kontant betalning/betalkort gäller för åtgärder enligt taxan för hälsokon-

troller, intyg, utlåtande o dyl. och samtliga patienter (barn och ungdom, inom 

läns eller utomläns samt utländska) betalar samma arvode enligt taxan.   

Åtgärder enligt taxan berättigar inte till stämpel i högkostnadskort eller till 

sjukresebidrag, således gäller inte heller frikortet.   

 

Termkoden JKOP används vid debitering av journalkopior eller röntgen. 

Skriv en anteckning i journalen att man lämnat ut kopior. 


