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Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar inom Region 
Uppsala 
 

Avgift ska utgå vid: 

a) Kopia av allmän handling 
b) Kopia på journalhandling 
c) Utskrift/sammanställning från Region Uppsalas digitala system 
d) Mediaupptagningar som kan lämnas ut 
e) Bestyrkta kopior 

 

Avgift för papperskopia 

Beställningar under tio sidor är avgiftsfria. 

För beställningar som omfattar tio sidor eller mer tas avgift ut med 100 kr i fast kostnad. 
För varje sida därutöver är avgiften 6 kronor per sida. 

Avgifter för digitala dokument 

För filer och mediaupptagningar som kan skickas som bilagor utan kostnader eller 
arbetsinsatser utöver det vanliga behöver normalt ingen avgift erläggas. Här ingår begärda 
handlingar från dokumenthanteringssystemet Public 360. 

Omfattande beställningar 

För handlingar som behöver bearbetning1 eller omfattande beställningar, som kräver 
arbetsinsats utöver det vanliga, kan Region Uppsala ta ut en avgift för självkostnad för 
färdigställande. Avgiften är 100 kronor för påbörjad fjärdedels timme för framställning av 
avskrift och med 6 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 100 kronor. Gäller samtliga 
beställningar. 

Avtal 

Region Uppsala kan teckna avtal om kostnader för utlämnande med exempelvis 
försäkringsbolag som regelbundet efterfrågar allmänna handlingar. Sådana avtal ska 
motsvara Region Uppsalas bedömda självkostnad över tid för distribuerandet av 
handlingarna, och får inte tecknas för längre tid än ett år i taget.  

 
1 Gäller exempelvis sökningar och sammanställningar efter mejlförfrågningar  
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Handlingar där avgift inte utgår 

Avgift utgår inte heller för kopior av journaler som skickas till Socialstyrelsen inom ramen 
för dess tillsynsverksamhet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) eller Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN). Inte heller utgår avgift för kopior som skickas till andra 
vårdenheter där en patient vårdas när det behövs för vården på den andra enheten, vid 
förfrågningar från myndigheter för brottsutredningar, Skatteverket samt 
Försäkringskassan på dess begäran enligt 20 kap 9 § lagen om allmän försäkring (AFL). 

Handlingar som skickas rekommenderat 

Region Uppsala kan på begäran skicka handlingar rekommenderat. Personliga handlingar 
skickas alltid till folkbokföringsadressen. Region Uppsala kan begära ersättning för 
avisering, fakturering samt inkassokostnader.  
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