PRISLISTA 2020
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Botnia Företagshälsovård r.f. grundades som Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. 1976 och har
under 40 år fokuserat på företagshälsovårdstjänster till lokala företag och organisationer. Namnet ändrades i samband med sammanslagningen med Keski-Pohjanmaan Työterveyshuolto ry 1.9.2019. Vi har
god kunskap om de företag som verkar i Jakobstad och Karleby med omnejd och vi värnar om att ge
våra kunder service på både finska, svenska och engelska.
Vi erbjuder, förutom förebyggande företagshälsovårdstjänster, företagshälsovårdsbaserad sjukvård
för alla typer och storlek av företag och organisationer.
Vår prislista innehåller de mest centrala serviceformerna och deras priser. Priser för digitala tjänster
meddelas i samband med att de tas i bruk.

Företagshälsovårdens årliga avgift
Grundavgift (FPA ersättning)

35€/arbetstagare/år

I den här ingår:
Tidboknings- och kanslifunktioner, fakturering och postning
Kostnader för underhåll av apparater och datasystem
Kostnader såsom företagshälsovårdens arbetskläder, fortbildning och kompetensutbildning
Arkiveringstjänst (arkivering av skriftliga utlåtanden o dyl)

Förebyggande företagshälsovård (FPA Kl.1)
Företagsläkare
Företagsläkare bedömning av arbetsförmåga/arbetsinriktade förhandlingar
Företagshälsovårdare
Företagshälsovårdare bedömning av arbetsförmåga/arbetsinriktade förhandlingar
Företagsfysioterapeut
Företagsfysioterapeut bedömning av arbetsförmåga/arbetsinriktade förhandlingar
Företagspsykolog
Företagspsykolog bedömning av arbetsförmåga/arbetsinriktade förhandlingar
Sakkunnig inom det sociala området (enligt leverantörens prislista)

Priser/h
137,70€
150,90€
72,40€
86,20€
72,40€
86,20€
135€
135€

Företagshälsovårdens yrkespersonal och sakkunniga debiterar enligt använd tid. Fakturering för varje
påbörjad 15 minuter.

Företagshälsovårdsbaserad sjukvård (FPA Kl. 2)
Företagsläkarens sjukmottagning
Under 20 min
Under 30 min
Under 40 min
Under 60 min
Telefontjänst / 10 min.

45,90€
66,30€
87,70€
130,60€
23,50€
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Företagshälsovårdarens sjukmottagning
Under 20 min
Under 30 min
Under 40 min
Under 60 min
Sjukmottagning på arbetsplatsen
Telefon eller e-post/ 10 min.

24,80€
35,20€
46,40€
69,40€
72,90€
12,20€

Allmän- och specialistläkarmottagning
Under 20 min
Under 30 min
Under 40 min
Under 60 min
Telefon- eller e-post / 10 min.

50€
75€
98€
150€
27€

Kostnader för instrument, material och läkemedel använda vid sjukmottagningen tillkommer.

Vaccinationer
Havrix (Hepatit A)
Engerix (Hepatit B)
Twinrix (Hepatit A+B)
Nimenrix (Meningokock)
Stamaril (Gula febern)
Ixiaro (Encefalit)
Vivotif 3 tabl. (Tyfus)
Dukoral 2 doser (Kolera)
Rabies-Imovax
Internationellt vaccinationskort

64€
59€
62€
69€
61€
135€
39€
72€
90€
20€

(Kostnader för mottagningstiden tillkommer)

Influensavaccin faktureras enligt antal beställda vaccin. Mottagningstiden faktureras skilt.

Intyg och utlåtanden
A-intyg
B-intyg
B-intyg, omfattande
B-intyg väldigt omfattande eller krävande, andra intyg
Intyg för hälsogranskning av sjömän
Intyg för strålningsarbete
Utlåtande om drogtest
Doctors Certificate

0€
66€
97€
138€
30€
30€
25€
30€

Förnyande av e-recept 1-3 st.

15,30€

Företagsfysioterapeut (Kl 1)
Företagsfysioterapeut

72,40€
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Företagsfysioterapeut bedömning av arbetsförmåga/arbetsinriktade förhandlingar
Muskelfunktionstest (rörlighet, balans och muskelkraft)
Cykelergometertest
Firstbeat/mätning

86,20€
40,80€
40,80€
81,60€

(Kostnader för mottagningstiden tillkommer)

Företagspsykolog (Kl 1)
Företagspsykologens timdebitering
Rådgivning i grupp

135€
190€

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar
Besök som härrör sig till arbetsolycksfall eller yrkessjukdomar faktureras till försäkringsbolag. I de fall
där det kommer avslag från försäkringsbolaget faktureras arbetsgivaren.

Föreläsningar och gruppverksamhet
Priser för föreläsningar och gruppverksamhet, som faller inom företagshälsovårdens förebyggande
verksamhet sker på offertbasis. Det här gäller alla yrkesgrupper inom företagshälsovården.

ÖVRIGA SERVICEAVGIFTER:
Anslutningsavgift (engångsavgift vid anslutning till företagshälsovården)

100€

Faktureringsavgift/pappersfaktura

5€

Koordinering

72,40€/h

Kvällsmottagning
Listpriserna är i kraft också kvällstid. Tillägg för kvällsmottagning tillkommer.

20,40€

Utlåning av stöd o dyl.

20€/2 veckor

Förflyttning av patientjournaler
För förflyttningar över 10 personer

20€/pers.

Genomgångsfaktureringsavgift

15€

E-Arkiv avgift
0,50€
Avgift för e-Arkiv tas vid besök till läkare, hälsovårdare, psykolog och fysioterapeut för att täcka kostnader, som e-Arkivet innebär för Botnia Företagshälsovård r.f.
Ej avbokad tid
Ifall man önskar avboka ett mottagningsbesök till företagshälsovården, bör det ske minst 24h före den
bokade tiden. För en ej avbokad tid debiterar Botnia Företagshälsovård r.f. arbetsgivaren enligt bokad
tid.
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För verksamhet vid ett företag eller organisation ska avbokningen göras senast tre dagar innan överenskommen tid. I andra fall kan Botnia Företagshälsovård r.f. debitera företaget eller organisationen
för de bokade personresurserna.
Resekostnader
Resetiden faktureras enligt timdebiteringen för vederbörande person. Därtill tillkommer resekostnader enligt skattemyndighetens godkända resetaxa.
Prislistans villkor
Den här prislistan är i kraft från och med 1.3.2020.
Priserna är momsfria eftersom tjänster inom företagshälsovården enligt mervärdesskattelagen är
momsbefriade. Botnia Företagshälsovård r.f. förbehåller sig rätten till prisförändringar samt förändringar i tjänsteutbudet, ifall myndighetsbeslut, undersöksförfaranden, stadgar eller lagar gällande hälsovårdstjänster ändrar eller ifall kostnadsnivån för företagshälsovården förändras markant.

KLINISKFYSIOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
Syn
Hörsel
Spirometri (vitalograf)
Spirometria (Medikro)
Bronkodilataatiotutkimus

13€
13€
20€
40€
55€

(Kostnader för mottagningstiden samt läkemedel tillkommer)

RÖNTGENUNDERSÖKNINGAR
Lungröntgen
61€ (84€)
Röntgen av bihålor
61€ (84€)
Nativröntgen av ländrygg
61€ (84€)
Nativröntgen höft, knä, vrist, fot och tår
61€ (84€)
Axel, armbåge, handled, hand och fingrar
61€ (84€)
(vid användning av Unilabs Kokkolan Röntgen Oy:s tjänster gäller priserna inom parentes)
MAGNETRÖNTGEN
Vi samarbetar med främst SynLab och Unilabs. För undersökningarna faktureras enligt leverantörens
prislista. Leverantörens expeditionsavgift samt genomgångsfaktureringsavgift tillkommer.
ULTRALJUDSUNDERÖKNING
Övre bukens undersökning
Nedre bukens undersökning
Sköldkörtelns undersökning
Urinorganens undersökning
Axels undersökning
Höft, knä, vrist, akillessenans undersökning
Halsens undersökning
Undersökning av nedre extremiteternas vener

153€
153€
148€
148€
153€
148€
148€
163€
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