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En hälsosam arbetsplats föds inte av en slump utan genom ett systematiskt arbete.
Detta förutsätter information med vilken vi stödjer arbetsgivaren i hälsofrämjande
ledarskap, förutser risker och med samarbete skapar de sätt med vilka vi bygger
välmående arbetsgemenskaper från välmående arbetstagare och framgångsrika
företag från välmående arbetsgemenskaper.
Det lönar sig att satsa på hälsan.
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Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetsplats och arbetsgemenskap

Pris

Arbetsplatsutredning (-planering, -rapport), verksamhetsplanering och samarbete inom arbetarskyddet

194,00 €/timme

Arbetsplatsutredning (-planering, -rapport), verksamhetsplanering och samarbete inom arbetarskyddet
(specialistläkare inom företagshälsovård)

203,70 €/timme

Diskussion och handledning i grupp gällande arbetsmiljö, -förhållanden, -redskap och -sätt

506,70 €/timme

Diskussion och handledning i grupp gällande arbetsmiljö, -förhållanden, -redskap och -sätt
(specialistläkare inom företagshälsovård)

532,00 €/timme

Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetstagare

Pris

Hälsoundersökning, hälsobesök, stöd av arbetsförmågan (undersökning av arbetskondition/diskussion om
arbetshälsan)
Mottagningsbesök eller videomottagning, konsultation per telefon eller på elektronisk väg

194,00 €/timme

Mottagningsbesök eller videomottagning, konsultation per telefon eller på elektronisk väg (specialistläkare
203,70 €/timme
inom företagshälsovård)

Företagshälsovårdsbetonad sjukvård på allmänläkarnivå

Pris

Företags-/allmänläkare

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 10 min

36,00 €

Företags-/allmänläkare

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 20 min

58,00 €

Företags-/allmänläkare

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 30 min

87,00 €

Företags-/allmänläkare

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 45 min

130,00 €

Företags-/allmänläkare

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 60 min

173,50 €

Företags-/allmänläkare

Läkarchatt 24/7-mottagning

max. 10 min

32,00 €/st.

Företags-/allmänläkare

Läkarchatt 24/7-mottagning

max. 15 min

41,00 €/st.

Företags-/allmänläkare

Läkarchatt 24/7-mottagning, handledd av en digital
sjukskötare

41,00 €/st.

Företags-/allmänläkare

Läkarchatt 24/7-mottagning, tilläggstid

166,70
€/timme

Företags-/allmänläkare

Förnyelse av recept per telefon, 2 läkemedel

28,90 €/st.

Företags-/allmänläkare

Förnyelse av recept, Läkarchatt 24/7-mottagning

27,80 €/st.

Företags-/allmänläkare

Förnyelse av recept, icke-brådskande (Tjänsten
Meddelande till experter)

18,50 €/st.

Företags-/allmänläkare

Konsultation per telefon och e-post

minimi 10 min

173,50
€/timme

Företags-/allmänläkare

Meddelande till experter-konsultation

minimi 10 min

173,50
€/timme
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Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetsplats och arbetsgemenskap

Pris

Arbetsplatsutredning (-planering, -rapport), verksamhetsplanering och samarbete inom arbetarskyddet

96,20 €/timme

Diskussion och handledning i grupp gällande arbetsmiljö, -förhållanden, -redskap och -sätt

258,80 €/timme

Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetstagare

Pris

Hälsoundersökning, hälsobesök, stöd av arbetsförmågan (undersökning av arbetskondition/diskussion om
arbetshälsan)
Mottagningsbesök eller videomottagning, konsultation per telefon eller på elektronisk väg

96,20 €/timme

Företagshälsovårdsbetonad sjukvård

Pris

Företagshälsovårdare

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 10 min

21,10 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 20 min

31,00 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 30 min

46,60 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 45 min

69,80 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 60 min

93,10 €

Konsultation per telefon och e-post samt Meddelande till
experter-konsultation

minimi 10 min

93,10 €/timme

Företagshälsovårdarchatt (vardagar 8–16)
Sjukskötare*

22,00 €/st.

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 20 min

28,30 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 30 min

42,40 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 40 min

58,80 €

Mottagningsbesök eller videomottagning

max. 60 min

86,60 €

Konsultation per telefon och e-post samt Meddelande till
experter-konsultation

minimi 10 min

24,50 €/st.

Digital sjukskötarchatt, Sjukskötarchatt och Ring
Sjukskötaren 24/7

20,00 €/st.

Mielen chat 24/7

max. 15 min

15,00 €/
gång + moms

Mielen chat 24/7

max. 30 min

30,00 €/
gång + moms

Mielen chat 24/7

Över 30 min

48,10 € /
gång + moms

Mielen chat 24/7, avgift för att inleda tjänsten

(1–100 anställda)

75,00 €/start +
moms

Mielen chat 24/7, avgift för att inleda tjänsten

(över 100 anställda)

500,00 €/start +
moms
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Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetsplats och arbetsgemenskap

Pris

Arbetsplatsutredning (-planering, -rapport), verksamhetsplanering och samarbete inom arbetarskyddet

100,70 €/timme

Diskussion och handledning i grupp gällande arbetsmiljö, -förhållanden, -redskap och -sätt

263,50 €/timme

Arbetshälsogrupper, skräddarsydd gruppverksamhet *

Begär offert

Föreläsning om arbetshälsa *

Från 400,00
€/timme

Arbets- och lokalplanering och konsultation *

Begär offert

Arbets- och fysioterapitjänster för arbetstagare

Pris

Företagsfysioterapeut;
Hälsoundersökning, handledning och
rådgivning, stöd av arbetsförmågan

Mottagningsbesök eller videomottagning, konsultation per
telefon eller på elektronisk väg

100,70 €/timme

Företagsfysioterapeut

Direktmottagning

114,90 €/timme

Fysioterapeut *

Direktmottagning

114,90 €/timme

Fysioterapeut

Mottagningsbesök eller videomottagning max. 60 min

91,00 €/timme

Fysioterapeut (OMT, MDT mm.)

Mottagningsbesök eller videomottagning max. 60 min

117,00 €/timme

Företagsfysioterapeut*

Kartläggning av hälsokonditionen (90 min)

131,29 €/timme +
moms

Företagsfysioterapeut*

Kartläggning av uthållighet och muskelkondition eller FMSmuskelkontrolltest (60 min)

131,29 €/timme +
moms

Företagsfysioterapeut*

Individuellt träningsprogram

131,29 €/timme +
moms

Företagsfysioterapeut*

Personlig coach

131,29 €/timme +
moms

*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård som ersätts av FPA.
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Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetsplats och arbetsgemenskap

Pris

Arbetsplatsutredning (-planering, -rapport), verksamhetsplanering och samarbete inom
arbetarskyddet

170,80 €/timme

Diskussion och handledning i grupp gällande arbetsmiljö, -förhållanden, -redskap och -sätt

453,10 €/timme

Föreläsning om arbetshälsa och arbetshälsogrupper *

Från 700 €/timme +
moms

Grupphandledning *

Från 450 €/timme +
moms

Arbetsgemenskapsträning *

Från 500 €/timme +
moms

Arbetssparring *

Från 380 €/timme +
moms

Arbetshälsotjänster*

Begär offert

Krissession (grupp)

Från 380 €/timme +
moms

Utredning av misstänkt mobbning*

270,00 €/timme +
moms/specialist

Förebyggande tjänster och kortvarig psykoterapi som är inriktade på
arbetstagare

Pris
Pris

Hälsoundersökning, stöd av
arbetsförmågan, handlednings- och
rådgivningsbesök

170,80 €/timme

Mottagningsbesök eller videomottagning, konsultation
per telefon eller på elektronisk väg

Coachning *

Från 380 €/gång +
moms

Arbetshandledning, specialister *

170,00 €/timme +
moms

Sparring i specialistarbete *

200,00 €/gång + moms

Mielen sparri

130,00 €/timme +
moms

Kortvarig psykoterapi *

152,00 €/gång + moms

Parterapi

192,40 €/gång

*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård som ersätts av FPA.
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Tjänster för chefer

Pris

Sparring i chefsarbete *

270,00 €/gång + moms

Handledning för chefsarbete *

270,00 €/timme +
moms

Coachning, chefer *

Från 470 €/gång +
moms

Ledningskonsultation *

380,00 €/timme +
moms

Coachning i chefsarbete *

Begär offert

Stöd för chefer i situation gällande arbetsförmåga *

171,00 €/timme +
moms

Gruppcoachning i ledningsarbetet *

Begär offert

Organisationspsykologtjänster *

Begär offert

*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård som ersätts av FPA.

Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetsplats och arbetsgemenskap
Näringsterapeut

Arbetsplatsutredningar, planering och rapportering av
verksamheten

Pris
Pris
151,30 €/timme

Näringsterapeutens föreläsning eller grupphandledning inom arbetsvälmående

Från 558,00 €/timme

Förebyggande tjänster som är inriktade på arbetstagare

Pris

Näringsterapeut

Mottagningsbesök eller videomottagning

151,30 €/timme

Handledare av arbetsförmåga
(sakkunning inom det sociala
området)

Mottagningsbesök eller videomottagning

151,20 €/timme +
moms

Karriärhandledning

Sammanlagt 6 timmar handledning

907,20 €/handledning
+ moms
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Tidsbaserade höjningar av mottagningspriser
Mån–fre kl. 7–21 inga höjningar på mottagningspriserna
Mån–fre nattarbete kl. 21–7, 100 % höjning på mottagningspriserna
Lör kl. 7–21, 35 % höjning på mottagningspriserna
Sön kl. 7–21, 100 % höjning på mottagningspriserna
Lör–sön nattarbete kl. 21–7, 100 % höjning på mottagningspriserna
På helgdagar samt midsommar- och julafton, 100 % höjning på mottagningspriserna

Tidsbaserade höjningar av CHAT-tjänster
Mån–fre kl. 7–21 inga höjningar på mottagningspriserna
Lör kl. 7–21, 35 % höjning på mottagningspriserna
Sön kl. 7–21, 50 % höjning på mottagningspriserna
Mån–sön nattarbete kl. 21–7, 50 % höjning på mottagningspriserna
På helgdagar samt midsommar- och julafton, 50 % höjning på mottagningspriserna

Kvälls-, natt- och veckoslutsverksamhet som utförs i kundens lokaler, prishöjningar gällande
yrkesutbildade personer inom företagshälsovård och specialister
Kvällsarbete (mån–fre kl. 18.00–22.00) 50 % höjning på mottagningspriserna
Nattarbete (mån–fre kl. 22.00–6.00) 70 % höjning på mottagningspriserna
Veckoslutsarbete (lör kl. 6.00–mån kl. 6.00) 100 % höjning på mottagningspriserna
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Pris
SVA-intyg

avgiftsfritt

SVB-intyg, vanligt

82,00 €

SVB-intyg, omfattande

122,50 €

Mycket omfattande och krävande SVB-intyg

252,50 €

Körkortsintyg*

47,00 €

Intyg för fartygsbesättning*

48,50 €

Dykarintyg*

46,50 €

Medical Certificate*

48,50 €

Vaccinationsintyg*

13,70 €

Drogutlåtande*

30,80 €

Interimsintyg för strålarbetare*

36,50 €

*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård som ersätts av FPA.
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I arbetslivet krävs uppdaterad kunskap och förmåga för att upprätthålla det egna välbefinnandet. Tillräcklig vila, mångsidig
kost, meningsfull motion samt bra verktyg för psykiskt välmående är grundläggande för hälsan och välbefinnandet.
Terveystalos experter hjälper personalen att göra vardagen hälsosammare och att uppnå målen i arbetslivet. Läs mer:
www.terveystalo.com/hyvinvointi.

Enkäter och bedömningsmetoder som utförs separat*

Pris

För resultatanalys, respons och plan för att utveckla den egna hälsan debiteras separat ett timpris
enligt yrkesgrupp för tjänster som utförs av experter inom företagshälsovård.
Hälsoenkät

Elektronisk enkät

26,80 €/person +
moms

Resursenkät

Elektronisk enkät

26,80 €/person +
moms

Firstbeat-hälsokartläggning *

Tredygnsmätning, inkl. skriftlig rapport

122,10 €/person +
moms

Firstbeat-hälsokartläggning *

Femdygnsmätning, inkl. skriftlig rapport

160,50 €/person +
moms

Firstbeat Life 6 mån. *

6 mån. licens för mätning, inkl. mätningsapparaten

215,00 €/person +
moms

Firstbeat Life 12 mån. *

12 mån. licens för mätning, inkl. mätningsapparaten

259,00 €/person +
moms

Firstbeat-hälsokartläggning:
Respons,
Företagsfysioterapeut
*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård
som ersätts av FPA. / Företagspsykolog (baserad på
träning och uppföljning*
timpris)

Begär offert
(€/timme + moms)

Pris
Hälsosam Arbetsplats Sirius:
arbetsförmågeledningssystem

2,00 €/anställd/mån.
+ moms

Hälsosam Arbetsplats Turva: användningsavgift för
arbetarsäkerhetssystem

från 357,00 €/mån. +
moms

Hälsosam Arbetsplats Riktning

Digital tjänst för uppföljning av
verksamhetsplanen och skötsel av
företagsärenden

Ingår i avtalet om
företagshälsovård

Kostnadsanalys

Den digitala tjänsten erbjuder en helhetsbild
av kostnaderna och utvecklingsriktningen för
eget outfört arbete i företaget.

1 250 € + moms
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Pris
Kurs i livräddande första hjälpen, 4
timmar

Kurs i livräddande första hjälpen, 6
timmar

Kurs i livräddande första hjälpen, 8
timmar

Grundkurs i första hjälpen 1, 16 t

Grundkurs i första hjälpen 2, 16 t

Terveystalos första hjälpen-intyg

Max. 15 personer per grupp pris

1 035,00 € + moms

Pris per person

114,00 € + moms

Max. 15 personer per grupp pris

1227,00 € + moms

Pris per person

213,00 € + moms

Max. 15 personer per grupp pris

1 331,00 € + moms

Pris per person

140,00 € + moms

Max. 15 personer per grupp pris

1 976,00 € + moms

Pris per person

213,00 € + moms

Max. 15 personer per grupp pris

1 976,00 € + moms

Pris per person

213,00 € + moms

Per styck

0,00 €/st.

Röda Korsets första hjälpen-kurser

Begär offert
€ + moms

Utbildarna är personer som har genomfört en utbildning för utbildare i första hjälpen och hälsovård. Priserna för kurser för
grupper är företagsspecifika och priserna per person gäller för de allmänna kurserna. Första hjälpen-utrustning och -tillbehör
enligt separat prislista. Läs mer på www.terveystalo.com/ensiapukurssit.

Första hjälpen-utrustning och -tillbehör
Vi erbjuder även första hjälpen-utrustning och -tillbehör utifrån en riskbedömning. Genom att koncentrera inköpen av första
hjälpen-kurser och -utrustning till Terveystalo kan du få förmånspriser. Mer information på
www.terveystalo.com/ensiapuvalineet.

12

Undersökningar för uppföljning av
Förkortning
hälsa

Kod

Pris

Hälsoundersökning

B-PVK+T, B-HbA1c, S-Kol, S-Kol-HDL, S-KolLDL, fS-Trigly, S-ALAT, S-GT, S-Krea

9024

123,00 €

Hälsoundersökning + CDT

B-PVK+T, B-HbA1c, S-Kol, S-Kol-HDL, S-KolLDL, fS-Trigly, S-ALAT, S-GT, S-Krea, S-CDT

9025

134,90 €

Hälsoundersökning: omfattande

B-PVK+T, B-HbA1c, S-Kol, S-Kol-HDL, S-KolLDL, S-Trigly, S-ALAT, S-CDT, S-GT, S-K, S-Krea,
S-Na, S-TSH

9026

188,80 €

Basundersökningspaket för kvinnor

Pt-NainenP

10780

115,00 €

Omfattande undersökningspaket för
kvinnor

Pt-NainenL

10760

179,00 €

Basundersökningspaket för män

Pt-MiesP

10761

115,00 €

Omfattande undersökningspaket för män

Pt-MiesL

10762

179,00 €

Negen genrisktest

B-360Ne-D

10692

374,40 €

CERT hjärtinfarkt- och diabetesrisktest

Pt -CERT

10600

116,50 €

Paket för riktade hälsoundersökningar

Pris

Grundläggande laboratorieundersökningar

83,00 €

Fysisk aktivitet

27,40 €

Smärta och men av fysisk aktivitet

27,40 €

Arbetshälsa

27,40 €

Viktkontroll

41,10 €

Rökning

108,20 €

Alkoholanvändning

57,80 €

Humör

133,50 €

Sömn och energi

123,00 €

De vanligaste
laboratorieundersökningarna

Förkortning

Kod

Pris

Alaninaminotransferas

S -ALAT

1026

27,30 €

Albumin

S -Alb

1028

24,80 €

Alkaliskt fosfatas

S -AFOS

1046

27,30 €

Allergen, IgE-antikroppar

S -AllIgE

3836

38,60 €

Amylas

S -Amyl

1078

27,30 €

Aspartataminotransferas

S -ASAT

1128

27,30 €

B12-vitamin, bunden till transkobalamin II

B -B12-TC2

1142

100,00 €

Kemi, hematologi, mikrobiologi
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De vanligaste
laboratorieundersökningarna

Förkortning

Kod

Pris

Bakterie, odling

U -BaktVi

1155

38,30 €

Bakterie, odling 1, från avföring

F -BaktVi1

3442

69,90 €

Bilirubin

S -Bil

1185

27,30 €

Bilirubin, konjugerat

S -Bil-Kj

1189

27,30 €

Bordetella pertussis, antikroppar

S -BopeAb

2471

83,60 €

Borrelia burgdorferi, antikroppar

S -BorrAb

3552

69,70 €

C-reaktivt protein

S -CRP

1216

33,60 €

C-reaktivt protein, känslig

S-hs-CRP

1216B

42,80 €

D-vitamin

S-D-25

1220

72,80 €

Disialotransferrin

S -CDT

4101

60,80 €

Epstein-Barr-virus, antikroppar

S -EBVAb

1335

87,10 €

Etanol

B -EtOH

1378

79,80 €

Ferritin

S -Ferrit

1395

45,90 €

Folat

fS -Folat

1416

56,10 €

Follikelstimulerande hormon

S -FSH

1422

43,90 €

Glukosprov, oralt, kortvarigt

Pt-Gluk-R1

1483

59,30 €

Screening för celiaki

S-IgA, S-tTGAbA

1666,PA +
1885,PA

99,90 €

Laktosintolerans, DNA-undersökning

B -Lakt-D

4614

73,80 €

Lipider (fettpaket)

S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, fS-Trigly

2245

58,20 €

Lipider + Alat

S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, fS-Trigly, S-ALAT

9375

74,50 €

Metabolpaket

fS-Gluk, S-Kol, S-Kol-HDL, S-Kol-LDL, fS-Trigly,
9376
S-ALAT, S-Urat, S-Krea, S-K, S-Na

100,80 €

Gastropanel

fP -GastPan

9172

218,00 €

Glukos

fP -Gluk

1468

27,30 €

Glutamyltransferas

S -GT

1489

27,30 €

Helicobacter pylori, antigen

F -HepyAg

3952

110,70 €

Helicobacter pylori, antikroppar

S -HepyAb

3950

61,20 €

Hemoglobin-A1c

B -HbA1c

6128

55,00 €

Hepatit A-virus, IgM-antikroppar

S -HAVAbM

1602

53,90 €

Hepatit A-virus, antikroppar

S -HAVAb

3346

53,90 €

Hepatit B-virus, c-antigen, IgM-antikroppar

S -HbcAbM

3347

61,10 €

Hepatit B-virus, c-antigen, antikroppar

S -HbcAb

1606

38,20 €

Hepatit B-virus, s-antigen

S -HbsAg

1605

38,20 €

Hepatit B-virus, s-antigen, antikroppar

S -HbsAb

1608

83,60 €

Hepatit C-virus, antikroppar

S -HCVAb

3815

63,40 €

HI-virus, antigen och antikroppar,
kombinerad undersökning

S -HIVAgAb

4814

53,40 €
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De vanligaste
laboratorieundersökningarna

Förkortning

Kod

Pris

Kalium

S -K

2001

24,90 €

Kalcium, albuminkorrigerat

S –Ca-albk

6032

54,60 €

Kemisk screening

U -KemSeul

1881

33,20 €

Sköldkörtelpaket (S -KIPA)

S-TSH, S-T4V

9374

50,00 €

Kreatinkinas

S -CK

2134

27,30 €

Kreatinin

S -Krea

2143

27,30 €

Vävnadstransglutaminas, IgA-antikroppar

S -tTGAbA

1885

54,60 €

Sänkningsreaktion

B -SR

2203

23,10 €

Mycoplasma pneumoniae, antikroppar

S -MypnAb

2367

61,60 €

Natrium

S -Na

2382

24,90 €

Parathormon

fP -PTH

4560

135,10 €

Liten blodbild och trombocyter

B -PVK+T

2474

43,00 €

Prostataspecifikt antigen

S -PSA

3642

51,50 €

Puumalavirus, antikroppar (sorkfeber)

S -PuumAb

1775

118,50 €

Reumafaktor, diagnos (kvant)

S -RF

3550

37,50 €

Salmonella, odling

F -SalmVi

2608

36,60 €

Salmonella odling, provtagning hemma

F -SalmViK

10623

44,20 €

Citrullinpeptid, antikroppar

S -CCPAb

4744

64,80 €

Testosteron

S -Testo

2735

67,20 €

Testosteron fritt räknat

S -TestoVL

0027

90,60 €

Transferrinreceptor

S -TfR

1949

58,20 €

Trijodtyronin, fritt

S -T3-V

2775

75,70 €

Tromboplastintid, INR-utskrift

P -TT-INR

4520

28,10 €

Tyreoglobulin

S -Tygl

2828

96,10 €

Tyreotropin

S -TSH

2832

40,60 €

Tyroxin, fritt

S -T4-V

2836

51,00 €

Fullständig blodbild

B -TVK

3696

62,20 €

Kalprotektin i avföring

F -Calpro

4803

149,70 €

Parasiter i avföring

F -Para-O

2455

55,60 €

Urat

S -Urat

2884

27,30 €

Klamydia och gonorré i urin, provtagning
hemma

U -CtGcK

10624

83,20 €

Diagnos av klamydia och gonorré i urinprov U -CtGcNhO

4816

82,20 €

Urinceller

1940

45,90 €

U -Celler
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Patologi

Förkortning

Kod

Pris

Histologisk undersökning av
vävnadsprover, 1–3 små prover

Ts-PAD-1

4054

96,80 €

Exfoliativ gynekologisk cytologi

Pt-Papa-1

4044

77,30 €

Flersteg-HPVNh och vätskepapa

Pt-PapaLBC

10143

115,40 €

Coronavirustestning

Förkortning

Kod

Pris

Coronavirustest

-Cv19NhO

6466

188,00 €

Coronavirustest (PCR, gurgel)

-Cv19NhO

11034

188,00 €

Coronavirus antigen snabbtest

-CV19Ag4

7904

148,00 €

Paket inneh. Influenssa A och B, RSV,
coronavirus PCR

-InfRSCV

10943

236,00 €

IgG spikeprotein antikroppar

S -CV19sAb

9901

89,00 €

Jourundersökningar

Förkortning

Kod

Pris

C-reaktivt protein

S -CRPp

1216PIK

44,50 €

Fibrin D-dimerer

P -FIDDp

3939PIK

69,70 €

Glukos

P -Glukp

1471PIK

30,30 €

Liten blodbild och trombocyter

B -PVK+Tp

2474PIK

43,80 €

Troponin T

P -TnTp

4532PIK

69,70 €

Influensa A- och B-virus, antigen

-InfABAgp

4746PIK

108,00 €

Influensa A och B, nukleinsyra

-InABNhO

6193

142,70 €

Influensa A och B, RS-virus, antigen

-InfABRSV

10684

111,40 €

Mononukleos, antikroppar (kval.)

S -MonoAp

2360PIK

57,40 €

Streptococcus pyogenes (A) antigen

Ps-StrAAg

3635PIK

63,40 €

Streptococcus pyogenes (A) antigen och
adenovirus antigen

Ps-NieluAg

9002

63,40 €
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Klinisk-fysiologiska
undersökningar

Förkortning

Kod

Pris

Spirometri

Pt-FVSpiro

2680

50,10 €

Spirometri och bronkodilatationsprov samt
utlåtande

Pt-FVSpirD

2682L

136,20 €

PEF-uppföljning på arbetsplatsen

Pt-PEF-Pa

2858T

127,30 €

EKG, 12 avledningar i vila

Pt-EKG-12

1270

65,40 €

EKG, långtidsregistrering 24h

Pt-EKG-24

1279

455,40 €

Kliniskt belastningsprov (belastnings-EKG)

Pt-KlR-tje

2068

470,30 €

Blodtryck, långtidsregistrering (24 h)

Pt-RR-Pa

3914

327,00 €

Sömnpolygrafi, ambulatorisk

Pt-PolAmb

1784

419,90 €

Elektroneuromyografi, undersökning av en
arm/ett ben eller ett problem

Pt-ENMG-2

1302

446,50 €

Luftledningströskel och vid behov
benledningströskel

Tonaudiometri

DFF00

89,90 €

Förmåga att höra tal och urskilja ord

Talaudiometri

DFF15

107,70 €

Hörselscreening vid hälsoundersökning
utan ljudisolering

Hörselscreening

3150

44,80 €

Tinnitusmätning

Tinnitusanalys

DFF80

107,70 €
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Röntgenundersökningar

Kod

Pris

Röntgenundersökning av bihålorna, Waters projektion 1 bild

DM1QA

98,00 €/st.

Röntgenundersökning av lungorna

GD1AA

109,00 €/st.

Röntgenundersökning av ländryggen

NA3AA

109,00 €/st.

Röntgenundersökning av höften

NF1AA

109,00 €/st.

Omfattande röntgenundersökning av axelled

NB1BA

117,00 €/st.

Röntgenundersökning av knä

NG1AA

109,00 €/st.

Omfattande röntgenundersökning av fot

NH3BA

117,00 €/st.

Röntgenundersökning av hand och fingrar

ND2AA

109,00 €/st.

Omfattande röntgenundersökning av hand och fingrar

ND2BA

117,00 €/st.

Mammografi, omfattande, inkl. ultraljudsundersökning

HA1RA (HA1BA)

232,00 €/st.

Magnetundersökningar

Pris

Magnetundersökningar av halskotpelaren, bröstryggraden och ländryggraden samt
SI-leden, alla omfattningar

329,00 €/st.

Magnetundersökningar av knä, vrist, fot, bäcken och höft, alla omfattningar

329,00 €/st.

Magnetundersökningar av huvudet, alla omfattningar

329,00 €/st.

Magnetundersökningar av brösten och prostata, alla omfattningar

329,00 €/st.

Övriga undersökningar, alla omfattningar

611,00 €/st.

Ultraljudsundersökningar

Kod

Pris

Ultraljudsundersökning av sköldkörteln

BA1AE

242,00 €

Ultraljud av ytlig resistens

QX3HE

248,00 €

Ultraljudsundersökning av halsen

EP1AE

261,00 €

Ultraljudsundersökning av urinvägarna

KH1AE

291,00 €

Ultraljudsundersökning av brösten

HA1AE

204,00 €

Ultraljudsundersökning av övre delen av buken

JN1AE

293,00 €

Ultraljudsundersökning av buken

JN3AE

351,00 €

Ultraljudsundersökning av axelled

NB1AE

261,00 €

Annan ultraljudsundersökning av muskler och/eller senor

NK1XE

250,00 €

Ultraljud av vener i nedre extremiteterna

PH2AE

242,00 €

Provtagning i samband med ultraljudsundersökning

261,00 €

Injektioner och punktioner i samband med ultraljudsundersökning

204,00 €

Datortomografiundersökningar (DT)

Pris

DT av huvudet

AA1AD

439,00 €/st.

KKTT av sinus

DM1AI

276,00 €/st.

DT-undersökning av buken

JN3AD

675,00 €/st.

DT av kranskärlen

FN1AD

750,00 €/st.

Från och med 1.1.2022 används en generell undersökningsterm för CT- och konstråle-CT-skanningar för respektive skannad kroppsdel.
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Mun- och tandhälsan är en del av helhetshälsan och främjar därmed även arbetsförmågan och välbefinnandet. Du får
behändigt tillgång till tandvårdstjänster genom att lägga till tjänsterna i företagshälsovårdsavtalet. Lue lisää
www.terveystalo.com/tyoterveyshammashoito.

Undersökningar

Kod

Pris

Begränsad undersökning av munnen*

SAA01

0–49,00 €

Grundläggande undersökning av munnen*

SAA02

67,50 €

Omfattande undersökning av munnen/konsultation enligt specialitet*

SAA03

80,00–250,00 €

Diagnostisk avbildning på mottagningen

Kod

Pris

Tandröntgen, i samband med mottagningsbesök

EB1AA / EB1SA / EB1CA

35,00–50,00 €

Röntgen av hela tanduppsättningen (ortopantomografi)

EB1HA

från 99,00 €

Smärtlindring / bedövning

Kod

Pris

Smärtlindring / bedövning

WX105 / WX110 / WX290

20,00-29,00 €

Fyllningsterapi

Kod

Pris

Kompositfyllning enligt plombens storlek

SFA00–SFA40

62,00–210,00 €

Tillfällig fyllning, vid separat besök

62,00 €

Rotbehandling

Kod

Pris

Öppning av rotkanal i första hjälpensyfte

SGA01

99,00 €

Öppning och vidgning av rotkanaler

SGA02–SGA05

115,00-299,00 €

Rotfyllning

SGB10–SGB30

105,00–235,00 €

Lokal medicinering av rotkanaler

SGC00

99,50–109,50 €

Munhygienisttjänster

Kod

Pris

Borttagning av tandsten som utförs av munhygienist (paradontologisk
behandling)

SDA02–SDA05

67,00–146,00 €

Bedömning av vårdbehov som utförs av tandhygienist/undersökning av
munhälsan

SAD01 / SAD02 / SAB03

16,00–46,50 €

Kirurgiska åtgärder

Kod

Pris

Avlägsnande av tand utan operation

EBA00–EBA05

101,00–225,50 €

Avlägsnande av tand genom operation

EBA10 / EBA12

295,00–529,00 €

Övriga åtgärder

Pris

Poliklinik-/serviceavgift

0,00 €

19

*) FPA-ersättning för undersökning av munnen och tänderna som utförs av tandläkare kan fås vartannat kalenderår.
Ersättningen kan dock betalas en gång per kalenderår, om ditt hälsotillstånd förutsätter det.
**) Det är möjligt att få FPA-ersättning för behandling av tandhygienist med remiss av en privat tandläkare. Remissen gäller
två år från underskriftsdatum och för ordinerat antal gånger.
När behandlingen utförs av en specialisttandläkare tillkommer en höjning om 30 % på priset när tandläkaren har utfört
behandling inom sin egen specialitet.
På veckoslut, aftnar och helgdagar gäller jouravgifter för besök hos tandläkare och specialisttandläkare. På lördagar och
helgaftnar (t.ex. julafton, nyårsafton, midsommarafton) kan en höjning på max. 16 procent tillkomma på jourpriset och på
söndagar och helgdagar en höjning på högst 40 procent.
För en noggrann kostnadsbedömning krävs alltid ett personligt besök hos tandläkare. Till exempel en rotbehandling kan
vanligen inte slutföras vid ett behandlingsbesök, och därför kan en noggrannare kostnadsbedömning göras först i samband
med ett mottagningsbesök.
Eventuella tilläggsmaterial (t.ex. protetikdelar, tandimplantat, fiber, stift) och tandlaboratoriekostnader faktureras separat.

Specialist- eller koordineringsarbete

Pris

Specialistarbete som utförs av läkare för storkunder

198,20 €/timme

Koordineringsarbete utfört av chef för kundrelationer eller koordinerande företagshälsovårdare*

95,20 €/timme

Koordineringsarbete utfört av företagsläkare*

208,30 €/timme

Övrigt koordinerings- eller specialistarbete*, pris från:

95,20 €/timme

Företagarens Företagshälsovårdspaket (inte arbetstagare)

Pris

I årsavgiften ingår den allmänna avgiften, företagshälsovårdsavgiften samt en uppdatering av
verksamhetsplanen och en Hälsoenkät (1,5 timme av företagshälsovårdarens tid) med ett års
mellanrum

192,90 €/år

*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård som ersätts av FPA.
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Kanta-avgift*

Pris
Pris

Kanta-avgiften gäller besök hos personer i alla yrkesgrupper inom företagshälsovården som registreras i
2,30 €/besök
Kanta.
Kurs i livräddande första hjälpen, 4
Max. 15 personer per grupp pris
1 035,00 € + moms
timmar
Pris per person
Allmän avgift och företagshälsovårdsavgift

114,00 € + moms

Kurs i livräddande första hjälpen, 6
Max. 15 personer per grupp pris
Allmän
timmar avgift (berättigar till FPA-ersättning)

132,60
227,00
€ + moms
€/person/år

Företagshälsovårdsavgift*, avgift enligt företagets
Pris perstorlek:
person

213,00 € + moms

Kurs i livräddande första hjälpen, 8
timmar

Företag/organisationer
sysselsätter
1–3 personer
Max. 15 personer persom
grupp
pris

77,10
€/person/år
1331,00
€ + moms

Företag/organisationer som sysselsätter 4–10 personer

51,00 €/person/år

Företag/organisationer som sysselsätter 11–50 personer

24,00 €/person/år

företag/organisationer som sysselsätter fler än 50 personer

16,00 €/person/år

Pris

Faktureringstillägg

Pris

Tillägg för tredjepartsfakturering vid underleverans av företagshälsovårds- och fysioterapitjänster

40,20
€/faktura/underlev
erantör

Faktureringstillägg för pappersfakturor/leverans av fakturan till faktureringsportal anvisad av kunden

10,50 €/faktura

Elektronisk faktura

0,00 €/faktura

Överföring av patienters hälsoinformation
Förberedelse av hälsoinformation som ska överföras elektroniskt/övrig IT-konsultation

140,00 €/timme

Överföring av hälsoinformation i pappersform från Terveystalo till en annan tjänsteleverantör utförd av
företagshälsovårdaren

96,20 €/timme

Lagring av externa och självrapporterade sjukfrånvarointyg på papper som en service

5,40 €/sida
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Restid och resekostnader

För företagshälsovårds- och arbetshälsotjänster som utförs i kundens lokaler eller på en plats som
anvisats av kunden, tilläggs den tid som används för resorna enligt företagshälsovårdspersonalens
timpriser (påbörjade 15 minuter) samt resekostnader enligt skattemyndighetens resereglemente.
För arbetshälsotjänster som varar hela dagen och som förutsätter att coachen reser, tilläggs skäliga
resekostnader enligt skattemyndighetens resereglemente.
*) Tjänsten är vanligen inte företagshälsovård som ersätts av FPA.

Icke annullerade tider
Annulleringar av besök hos yrkesutbildade personer och specialister inom hälsovård minst 24
timmar före mottagningstidens början. Annulleringar av arbetsplats- och gruppverksamheter senast
en vecka före den bokade tidpunkten. Vi följer de ovan nämnda tidsfristerna om annat inte avtalats
separat. För avbokningar som görs senare eller tider som inte avbokats debiterar vi hela priset för
den reserverade tjänsten.

Yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet
Besök i anslutning till yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet faktureras direkt av försäkringsbolaget.
Om försäkringsbolagets ersättningsbeslut är negativt faktureras arbetsgivaren i efterskott.
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Denna prislista träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller tills vidare.
I priserna ingår inte moms, om inte annat anges skriftligen. Moms enligt momslagen debiteras inte
vid försäljning av företagshälsovårdstjänster som betraktas som hälso- och sjukvård. Om
skattepliktiga tjänster eller produkter säljs vid sidan av hälsovårdstjänster tillkommer moms på
priserna. Om en tjänst som sålts i efterhand visar sig vara skattepliktig, har säljaren rätt att debitera
moms av köparen enligt gällande momssats
Tjänster markerade med asterisk* berättigar vanligen inte till FPA-ersättning för företagshälsovård.
Tjänster kan läggas till eller tas bort från prislistan med beaktande av utvecklingen inom
hälsovårdssektorn. Vi förbehåller oss rätten att ompröva våra priser och tjänster om
hälsovårdsrelaterade bestämmelser, myndighetsbeslut eller undersökningsmetoder ändras eller om
kostnaderna för företagshälsovård förändras betydligt.

KONTAKTUPPGIFTER
Terveystalos företagshälsovårdstjänster
Växel: tfn 030 633 11
Avtalsärenden: yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com
Tilläggstjänster: myynti@terveystalo.com, tfn 030 633 9529
Kundtjänst och tidsbeställning: tfn 030 6000
Tidsbokning: www.terveystalo.com
Kundrespons: www.terveystalo.com/asiakaspalaute

23

Information främjar hälsan.

TERVEYSTALO.COM

