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Sammanfattning av våra priser fr.o.m. 1.1.2022
I vår prislista finns priserna för de vanligaste mottagningsbesöken och undersökningarna. Vid behov ger TT Botnia närmare prisuppgifter. Vi
förbehåller oss rätten till ändringar.

BESÖKSAVGIFTER
Arbetsplats- och arbetsgemenskapsverksamhet
Debitering enligt använd tid

Pris / 30 min

Företagshälsovårdare
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande verksamhet
(restiden medräknad)
Utarbetande/uppdatering av verksamhetsplan
Besök på lantbruksföretagares gård
Intervju med lantbruksföretagare om arbetsförhållanden
Tidigt stöd/verksamhet som främjar arbetsförmågan
Företagshälsoförhandling
Arbetsgemenskapsarbete
Föreläsningar + 24 % moms (förberedelsearbete ingår)

42,95 €
42,95 €
42,95 €
42,95 €
42,95 €
60,85 €
60,85 €
210,65 €

Företagsfysioterapeut
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande verksamhet
(restiden medräknad)
Utarbetande/uppdatering av verksamhetsplan
Besök på lantbruksföretagares gård
Ergonomibesök/specialglasögon
Tidigt stöd/verksamhet som främjar den fysiska arbetsförmågan
Gruppverksamhet som främjar arbetsförmågan, t.ex. patientöverföring, handledning
och rådgivningsgrupp
Arbetsgemenskapsarbete
Föreläsningar + 24 % moms (förberedelsearbete ingår)

44,78 €
44,78 €
44,78 €
44,78 €
44,78 €
44,78 €
59,78 €
210,65 €

Företagspsykolog
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande verksamhet
(restiden medräknad)
Tidigt stöd/verksamhet som främjar den psykiska arbetsförmågan
Verksamhet som främjar arbetsförmågan
Företagshälsoförhandling
Arbetsgemenskapsarbete
Föreläsningar + 24 % moms (förberedelsearbete ingår)

71,95 €
71,95 €
71,95 €
137,35 €
137,35 €
412,60 €

Företagsläkare
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande verksamhet
(restiden medräknad)
Utarbetande/uppdatering av verksamhetsplan
Besök på lantbruksföretagares gård
Verksamhetsplan för lantbruksföretagare
Tidigt stöd/verksamhet som främjar arbetsförmågan
Företagshälsoförhandling
Arbetsgemenskapsarbete
Föreläsningar + 24 % moms (förberedelsearbete ingår)

82,62 €
82,62 €
82,62 €
82,62 €
82,62 €
82,62 €
117,10 €
412,60 €

Specialläkare inom företagshälsovården
Arbetsplatsutredningar och besök samt därtill hörande verksamhet
(restiden medräknad)
Utarbetande/uppdatering av verksamhetsplan
Besök på lantbruksföretagares gård
Verksamhetsplan för lantbruksföretagare
Tidigt stöd/verksamhet som främjar arbetsförmågan

93,35 €
93,35 €
93,35 €
93,35 €
93,35 €

3

Företagshälsoförhandling
Arbetsgemenskapsarbete
Föreläsningar + 24 % moms (förberedelsearbete ingår)

117,10 €
132,20 €
473,70 €

UPPFÖLJNING AV HÄLSOTILLSTÅND OCH ARBETS- OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA
Debitering enligt använd tid

Pris / 30 min

Företagshälsovårdare
Hälsogranskning
Tidigt stöd/verksamhet som främjar arbetsförmågan

42,95 €
42,95 €

Företagsfysioterapeut
Handledning och rådgivning
Tidigt stöd/verksamhet som främjar den fysiska arbetsförmågan

44,78 €
44,78 €

Företagspsykolog
Stöd, handledning och rådgivning
Tidigt stöd/främjande av den mentala arbetsförmågan

71,95 €
71,95 €

Företagsläkare
Hälsogranskning
Tidigt stöd/verksamhet som främjar arbetsförmågan

82,62 €
82,62 €

Specialläkare inom företagshälsovården
Hälsogranskning
Tidigt stöd/verksamhet som främjar arbetsförmågan

93,35 €
93,35 €

ÖVRIGA FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOM STÖDER ARBETSFÖRMÅGAN
Debitering enligt använd tid

Pris från

Arbetsförmågekoordinator 30 min
Socialsakkunnig 60 min
Företagshälsovårdsfysioterapeut (KL I) 60 min)

60,85 €
121,70 €
102,60 €
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GRUPP- OCH INDIVIDUELL VERKSAMHET
Prissättning per grupp
Utbildning i första hjälpen
Tillägg till alla kurser 52 € / deltagare, som täcker FRK:S intygs- och registreringsavgift + administrativa kostnader
+ moms 24 %.
För dem som tidigare köpt utbildningen finns möjlighet till FPA-ersättning. Max deltagarantal / kurs 15 personer.
Kurs i nödförstahjälpen, 4 h
Kurs i nödförstahjälpen, 8 h
Grundkurs i förstahjälpen EA1, 16 h
Fortsättningskurs i förstahjälpen EA2, 16 h
PPE-D kurs, 4 h
Kurs i första hjälpen inom elbranschen, 8 h

800 € + moms 24 %
1100 € + moms 24 %
1650 € + moms 24 %
1650 € + moms 24 %
1100 € + moms 24 %
1100 € + moms 24 %

Handlednings- och rådgivningsgrupp för viktkontroll
Handlednings- och rådgivningsgrupp för stresshantering
Handlednings- och rådgivningsgrupp för ryggkondition
Rökavvänjningsgrupp
Sömngrupp

begär offert
begär offert
begär offert
begär offert
begär offert

(priset bestäms enligt deltagarantal och kursens innehåll, + moms 24 %)
Prissättning individuellt
Testning av kondition, prestation och funktionsförmåga:
Gångtest
Test för förstavårdare
Ergotest / Fire-fit + respons/pers.
Muskelkonditionstest + respons/pers.
Hälsokonditionstest + respons/pers.
First beat-mätning + respons/pers.

89,56 € /timme / instruktör
167,80 €
104,35 €
89,56 € /timme / instruktör
123,20 €
begär offert

(priset bestäms enligt innehåll och enligt apparat- och serviceavgifter, +moms 24 %)
Klinisk fysiologiska undersökningar
Sömnapnéregistrering
Holter-registreringar med början från

291,70 €
238,68 €

Tid som behövs för undersökningsförberedelser och resultatanalys och respons faktureras enligt
företagshälsovårdspersonalens timtaxa. Tester och undersökningar som är riktade till grupper skräddarsys enligt
kundens önskemål utgående från en specifik kostnadskalkyl och på basis av offert. Priserna påverkas dessutom
av apparat- och tjänsteleverantörernas avgifter och kostnader.
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SJUKVÅRDSTJÄNSTER
Debitering enligt använd tid

Pris från

Företagsläkare
Läkarmottagning 30 min.
Annat hälsovårdsbesök 30 min.
Besök på grund av arbetsolycksfall 30 min.
Läkarmottagning, åtgärd kl. 1
Läkarmottagning, åtgärd kl. 2
Läkarmottagning, åtgärd kl. 3

82,62 €
82,62 €
82,62 €
91,40 €
99,35 €
120,50 €

Arbetsrelaterat B-intyg, vanligt (styckepris)
Arbetsrelaterat B-intyg, omfattande (styckepris)
Arbetsrelaterat B-intyg, mycket omfattande (styckepris)

80,00 €
117,25 €
138,70 €

Företagshälsovårdare
Företagshälsovårdares mottagning 15 min.
Annat hälsovårdsbesök 15 min.
Besök på grund av arbetsolycksfall 30 min.

21,50 €
21,50 €
42,95 €

Företagsfysioterapeut
Företagsfysioterapeutens direktmottagning (KL II) 60 min.

102,60 €

Chat, telefonsamtal, konsultationer och recept
(max. 15 min. samtal enligt tidsanvändning med 15 minuters intervall)
Receptförskrivning/förnyande 1 - 2 st
Företagshälsovårdare
Chat-, telefon-, pappers- eller epost-konsultation 15 min.
Företagsfysioterapeut
Chat-, telefon-, pappers- eller epost-konsultation 15 min.
Företagspsykolog
Chat-, telefon-, pappers- eller epost-konsultation 15 min.
Företagsläkare
Chat-, telefon-, pappers- eller epost-konsultation 15 min.
Specialläkare inom företagshälsovården
Chat-, telefon-, pappers- eller epost-konsultation 15 min.

16,75 €

21,50 €
25,65 €
36,00 €
41,30 €
46,70 €
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GRUNDAVGIFTER
Årsavgift (arbetstagare/år)
- lagstadgad företagshälsovård (KL I)
- lagstadgad företagshälsovård (KL I) + sjukvård (KL II)

35,70 €
42,85 €

I årsavgiften ingår kontorskostnader och andra administrativa kostnader som behövs för att ordna företagshälsovård, upprätthålla
registeruppgifter i olika system, kontorsarbete, grundrapportering, service- och underhållskostnader för apparatur, utrustning och
datasystem samt övriga kostnader som behövs för att företagshälsovården ska kunna förverkligas.

Företagens startavgift

82,65 €

Köptjänster av undersökningar, förnödenheter och mediciner
Vi debiterar separat för åtgärder som görs på mottagningarna, för laboratorie- och avbildningsundersökningar, utlåtanden och
samt förnödenheter och mediciner.

Faktureringstillägg, hanteringsavgift för uppkomna kostnader
Faktureringstillägg för pappersräkning

16,30 €
5,00 €

Uteblivet, icke avbokat besök
Avbokning ska göras 12 h före den bokade mottagningstiden. För en tid som inte avbokats eller avbokas för sent uppbärs en
avgift enligt prislistan.

Resekostnader
Rese-, inkvarterings- och restidskostnader samt dagtraktamente debiteras skilt.
Tid som använts för resor debiteras som timdebitering och övriga resekostnader enligt skatteverkets anvisning).

Administrativ avgift gällande avtal med underleverantör
och kompanjon (kundavtal/år)

82,65 €

Avgifter inom specialsjukvården och primärvården
Arbetstagaren betalar själv t.ex. poliklinikavgifter och hälsocentralavgifter

ELEKTRONISKA TJÄNSTER
Kanta-avgift

1,80 €

Tillägg för digital mottagning/distansmottagning /pris / 15 min
(system- och driftskostnader)

6,00 €

Elektronisk riskhantering av arbetshälsa och arbetssäkerhet i småföretag
i samband med arbetsplatsutredning
(engångsavgift och årsavgift)

49,90 €

Elektronisk kartläggning av arbetsvälmående och hälsa
(avgift för separat kartläggning / person)

15,10 €

FPA ersätter en del av kostnaderna för företagshälsovård på basis av ersättningsansökan.
Ersättning för förebyggande företagshälsovård (Ersättningsklass I) är 60 % och sjukvård (Ersättningsklass II) 50 % av godkända
kostnader. Ytterligare uppgifter
https://www.kela.fi/web/sv/arbetsgivare-etjanst-foretagshalsovard Korvattava työterveyshuolto - Työnantajat - kela.fi

TT Botnia förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort tjänster samt möjlighet att justera pris och tjänster, om bestämmelser,
myndighetsbeslut eller undersökningspraxis för hälsovård ändras eller företagshälsovårdens kostnadsnivå förändras i väsentlig
grad.
Mervärdesskatt debiteras inte enligt mervärdesskattelagen för försäljning av företagshälsovårdstjänster som anses vara
hälsovårds- eller sjukvårdstjänster. Om beskattningsbara tjänster eller produkter säljs vid sidan av hälsotjänster, tillkommer
mervärdesskatt. TT Botnia har rätt att debitera mervärdesskatt enligt gängse skattekvot och enligt skattemyndighetens anvisning
också i efterhand, om det senare anses befogat.

