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Kort om företagshälsovårdens verksamhet
Målsättningen är att med företagshälsovårdens medel hjälpa arbetsgivaren att utveckla arbetet,
arbetsgemenskapen och arbetsmiljön till sådan att den främjar arbetsförmågan.
Företagshälsovårdslagen 1383/2001 samt Statsrådets förordning 1484/2001
Enligt Företagshälsovårdslagen är syftet att arbetsgivaren, arbetstagaren samt företagshälsovården
gemensamt främjar
• Arbetets och arbetsmiljöns sundhet och trygghet
• Arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga i karriärens olika skeden
• Arbetsgemenskapens verksamhet
• Förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckshändelser

Förebyggande och hälsofrämjande verksamhet
Lagstadgad verksamhet
De mest centrala verksamhetsformerna för förebyggande hälsovård av företagshälsovårdens yrkesutbildad
person och specialist debiteras huvudsakligen via tidsmässig debitering. Till exempel följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsplatsutredning, utvärdering av hälsoriskerna för arbetet och arbetsförhållandena samt
utvärdering av behoven för företagshälsovård (inkl. förberedelser, restid, ett besök)
rapport på arbetsplatsutredning
Planering av verksamheten, kontrollering och uppföljning av den
Företagshälsovårdens hälsokontroll
Delgivning av uppgifter, rådgivning och ledning
Utredning av problem med arbetsförmåga
Vägledning till rehabiliteringen
Vägledning till vården
Deltagande i samarbetsråden
Utarbetande av rapporter och dokument med anknytning till verksamheten
Uppföljning av sjukfrånvaron
Konsulteringar av specialistläkare

Sjukvården och service för återställande av arbetsförmågan
Frivilligverksamhet
Innehåller sjukvården och undersökningarna på allmänläkarnivå med betoning på arbetshälsovården.
Sjukvården på allmänläkarnivå innehåller även företagshälsosköterskans mottagning och åtgärder.
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FÖRETAGSHÄLSOSKÖTERSKAN
timpris
Förebyggande verksamhet
81,00 €
Arbetsplatsutredning
(består av förberedelse, restid och övriga resekostnader, besök
och rapport)
Företagshälsosamråd och övriga samråd
Delgivning av individens uppgifter och handledning och stöd av
chefsarbete
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på

prissättningsunderlag
40,50 € påbörjad 30 min
81,00 € påbörjad 60min
121,50 € påbörjad 90 min

distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Hälsokontroll med hjälp av
Arbetsvälbefinnandeförfrågan
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på

87,00 € 43,50 € påbörjad 30 min
87,00 € påbörjad 60 min
130,50 € påbörjad 90 min

distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Arbetsvälbefinnandeförfrågan (som en separat produkt)
Företagshälsobetonad sjukvård
Mottagningsbesök
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på
distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Mottagning på arbetsplatsen
Fjärrhandledning (handledning som ges bl.a. via telefon och epost) (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan i
första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder eller med
hjälp av en videoförbindelse.)

Uträttande av vård- och fortsättningsplaneringen utanför
mottagningen
Delgivning av arbetsplatsens uppgifter och handledning
Koordineringsarbete (koordineringsarbete för företagshälsovård
av ett kundorganisation med flera arbetsställen)

Gruppverksamhet och föreläsningar
Delgivning av uppgifter och handledning
Förberedning

Företagssköterskans övrig verksamhet
Besök för influensavaccination på företagshälsostation (+
influensa- och andra vaccin, priserna debiteras enligt kostnaderna
debiterade av apoteket)
Arbetshandledning, individ KL3 (+moms 24%)
Arbetshandledning, grupp KL3 (+moms 24%)
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15,00 € st
80,00 € Debitering var 10 min
13,33 € påbörjad 10 min
26,67 € påbörjad 20 min
40,00 € påbörjad 30 min
53,33 € påbörjad 40 min
102,80 € Debitering var 10 min
17,13 € påbörjad 10 min
34,27 € påbörjad 20 min
51,40 € påbörjad 30 min

timpris

prissättningsunderlag

140,90 € 140,90 € påbörjad 60 min
81,00 € 40,50 € påbörjad 30 min

timpris

prissättningsunderlag

22,10 € person
80,00 € 80,00 € påbörjad 60 min
139,90 € 139,90 € påbörjad 60 min
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FÖRETAGSHÄLSOLÄKARE
timpris
Förebyggande verksamhet
147,00 €
Hälsovårdskontroll
Arbetsplatsutredning
(inkl. förberedelse, restid och övriga resekostnader, ett besök och
rapport)
Företagshälsosamråd och övriga samråd
Delgivning av individens uppgifter och handledning och stöd av
chefsarbete
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på

prissättningsunderlag
73,50 € påbörjad 30 min
147 € påbörjad 60 min
220,50 € påbörjad 90
min

distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Företagshälsobetonad sjukvård
Mottagningsbesök
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på
distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Fjärrhandledning (handledning som ges bl.a. via telefon och epost) (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan i
första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder eller med
hjälp av en videoförbindelse.)

Uträttande av vård- och fortsättningsplaneringen utanför
mottagningen
Förnyande av recept utan mottagningsbesök
Delgivning av arbetsplatsens uppgifter och handledning

145,00 € Debitering med 10 min
mellanrum
24,17 € påbörjad. 10 min
48,33 € påbörjad 20 min
72,50 € påbörjad 30 min
147,00 € Debitering med 10 min
mellanrum
24,50 € påbörjad 10 min
49,00 € påbörjad 20 min
73,50 € påbörjad 30 min

Intyg och utlåtanden
timpris
Utlåtande om hälsokontroll, A-intyg ingår i mottagningsbesökets pris
Körkortsintyg
39,80 €
B-utlåtande begränsad, snävdebiterad
72,00 €
B-utlåtande omfattande, B-utlåtande särskilt omfattande, C- och
147,00 €
E-utlåtanden
Gruppverksamhet och föreläsningar
Delgivning av uppgifter och handledning
Förberedning
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prissättningsunderlag
st
st
73,50 € påbörjad 30 min

timpris
prissättningsunderlag
268,60 € 134,00 € påbörjad 30 min
147,00 € 73,50 € påbörjad 30 min
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SPECIALISERAD LÄKARE (genomförd av Vanda Företagshälsovård affärsverk)
timpris
Förebyggande verksamhet och sjukvård
179,40 €
Hälsokontroll
Samråd
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på
distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Fjärrhandledning (handledning som ges bl.a. via telefon och epost) (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan i
första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder eller med
hjälp av en videoförbindelse.)

prissättningsunderlag
89,70 € påbörjad 30 min
179,40 € påbörjad 60
min
269,10 € påbörjad 90
min

179,40 € 29,40 € påbörjad 10 min
59,80 € påbörjad 20 min
89,70 € påbörjad 30 min

Uträttande av vård- och fortsättningsplaneringen utanför
mottagningsbesöket
Förnyande av recept utan mottagningsbesök
Delgivning av arbetsplatsens uppgifter och handledning

Intyg och utlåtanden
Utlåtande om hälsokontroll, A-intyg ingår i mottagningsbesökets pris
Specialistläkarens B-utlåtande

179,40 € 89,70 € påbörjad 30 min

ARBETSFYSIOTERAPEUT
timpris
Förebyggande verksamhet
83,10 €
Hälsovårdskontroll besök
Arbetsplatsutredning
(inkl. förberedelse, restid och övriga resekostnader, besök och
rapport)
Företagshälsosamråd och övriga samråd
Delgivning av individens uppgifter och handledning och stöd av
chefsarbete
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på

prissättningsunderlag
41,55 € påbörjad 30 min
83,10 € påbörjad 60 min
124,65 € påbörjad 90 min

distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Vårdanvisningarna som ges via telefon och e-post (icke FPAersättningsbar fjärrkonsultation)
Uträttande av vård- och fortsättningsplaneringen utanför
mottagningsbesöket
Delgivning av arbetsplatsens uppgifter och handledning
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på
distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)
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104,80 € Debitering med 10 min
mellanrum
17,47 € påbörjad 10 min
34,93 € påbörjad 20 min
52,40 € påbörjad 30 min
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Gruppverksamhet och föreläsningar
Hälsofrämjande på arbetsplatser (TYKY) (+ moms 24%)
Delgivning av uppgifter och handledning
Föreläsningsberedning och resekostnader (+ moms 24%)

timpris
140,90 €
140,90 €
83,10 €

prissättningsunderlag
140,90 € påbörjad 60 min
140,90 € påbörjad 60 min
41,55 € påbörjad 30 min

Testning av fysisk kondition
Testning av funktionsförmåga (styrka, rörlighet, balans)
Testning av allmän kondition med hjälp av cykelergometer
(syreupptagningsförmåga, MET)

163,20 €
163,20 €

gång
gång

FÖRETAGSHÄLSOPSYKOLOGEN
timpris
Förebyggande verksamhet
136,80 €
Hälsokontroll
Företagshälsosamråd och övriga samråd
Delgivning av individens uppgifter och handledning och stöd av
chefsarbete
Arbetsplatsutredning
(inkl. förberedelse, restid, besök och rapport)
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på

prissättningsunderlag
68,40 € påbörjad 30 min
136,80 € påbörjad 60 min
205,20 € påbörjad 90 min

distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Fjärrhandledning (icke FPA-ersättningsbar konsultation och
rådgivning som ges via telefon och e-post)
Uträttande av vård- och fortsättningsplaneringen utanför
mottagningsbesöket
Delgivning av arbetsplatsens uppgifter och handledning
Distanstjänster (kela.fi: Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på

136,80 € Debitering med 10 min
mellanrum
22,80 € påbörjad 10 min
45,60 € påbörjad 20 min
68,40 € påbörjad 30 min

distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder
eller med hjälp av en videoförbindelse.)

Gruppverksamhet och föreläsningar (+ moms 24%)
Delgivning av uppgifter och handledning
Förberedning

timpris
prissättningsunderlag
176,40 € 176,40 € påbörjad 60 min
136,80 € 68,40 € påbörjad 30 min

Arbetssamfundens och chefernas service (+ moms 24%)
Debriefing
Stöd av chefsarbetet
Arbetsledning

timpris
234,20 €
177,20 €
265,60 €
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prissättningsunderlag
117,10 € påbörjad 30 min
88,60 € påbörjad 30 min
132,80 € påbörjad 30 min
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ÖVRIG FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHET
Krisarbete (+ moms 24%)
Eftervård av trauma- och krissituationer/Debriefing
(gruppstorlek 3–10)
Eftervård av trauma- och krissituationer/Debriefing
(gruppstorlek 2)
Uppföljningsgrupp för trauma- och krissituationer

SOCIALARBETARENS KONSULTERINGSSERVICE
Socialtjänster i form av konsulteringsservice
Telefon-, e-post samt övriga fjärrtjänster,
icke FPA-ersättningsbara
Första hjälpen-utbildning KL1 (+ moms 24%)
Kurs i akut första hjälp 4t (10-15 personer)
EA-revideringsskurs 8t (10-15 personer)
EA1 grundkurs 16t (2dgr, 10-15 personer)
Kurs i akut första hjälp 4t (anställda från flera olika företag)
EA-revideringsskurs (anställda från flera olika företag)
EA1-grundkurs (anställda från flera olika företag)

timpris

prissättningsunderlag

1 376,00 € grupp per gång
1 053,50 € grupp per gång
1 053,50 € grupp per gång

timpris

prissättningsunderlag

135,30 € 67,65 € påbörjad 30 min
135,30 € Debitering med 10 min
mellanrum
timpris
873,00 €
1 091,00 €
1 856,00 €
71,00 €
91,00 €
142,00 €

prissättningsunderlag

deltagare
deltagare
deltagare
Pris + moms 24%

Biträdande i en filial, mottagningssköterska
28,40 € gång
Inmatning av utomståendes frånvaro i
42,00 € påbörjad 30 min
patientinformationsregistret som tidsdebitering
Intyg på ett giltigt företagshälsovårdavtal ges kostnadsfritt en gång om året
Följande intyg
15,00 € styck
Bl. a resekostnader, mediciner, vårdartiklar, vaccinationer och övriga motsvarande kostnader debiteras
enligt faktiska kostnader (+ moms 24%).
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Avtalets förvaltningsavgift 76 €/år/kundavtal (+ moms 24%)
Avtalets förvaltningsavgift är en fast avgift som debiteras två gånger om året och som FPA-anstalten inte
ersätter. Avgiften täcker bl.a. att sluta avtal och de funktioner i kundförvaltningen som inte ingår i FPAersättningen.
Grundavgift per person/år 34,90€ (+ moms 24%)
Grundavgiften innehåller bl.a. företagshälsovårdens grundfärdighet, tidsbokning- och kontorstjänster,
uppdatering av olika register och ICT-grundfärdighet. Grundavgiften debiteras från och med början av den
månaden då avtalet för företagshälsovården har antecknats. Grundavgiften debiteras alltid för minst en
person om företagshälsovårdsavtalet ska hållas giltig.
Oavbokad tid (+ moms 24%)
Avbokning av en mottagningstid eller en avtalad arbetsplatsbesök ska göras senast kl. 14 föregående
arbetsdag. För en oavbokad mottagningstid debiteras, beroende på mottagarens yrkesgrupp, hälften av det
planerade/bokade besökets pris, ändå maximalt 70 € från den anställda, och för en oavbokad
arbetsplatsbesök debiteras 50 % av priset för den bokade tiden av arbetsgivaren. För en föreläsning och en
grupp som avbokas senast två veckor före debiteras för det arbete som har gjorts fram till dess och därefter
hela priset.
Central fakturering (+ moms 24%)
Kundorganisationer som har ett avtal om central fakturering med Vanda Företagshälsovården affärsverk
kommer att faktureras 15,00 € behandlingsavgift/nätverksfaktura. Behandlingsavgiften täcker
faktureringsinföringen enligt FPA:s specifikationer för ersättningsklasser.
Företagaravgift
Företagaren betalar den årliga grundavgiften för företagshälsovårdstjänster, som vid upprättandet av avtalet
är 34,90 euro per år. Grundavgiften revideras årligen i samband med revideringen av priserna för
företagshälsovården. Förvaltningsavgiften för avtalet är 76 €/år.
FPA:s ersättning för tjänster som ges på distans och samtal
Förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) som ges på distans berättigar till ersättning på samma sätt
som traditionella företagshälsovårdstjänster. Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans
kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder eller med hjälp av en
videoförbindelse. Vad gäller sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II) som getts i form
av distanstjänster kan man ersätta sjukvårdstjänster som tillhandahålls via en videoförbindelse
(distansmottagning). (https://www.kela.fi/web/sv/ersattning-for-foretagshalsovardstjanster-som-ges-padistans)
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LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
De mest vanligt förekommande undersökningspriserna
P-ALAT

Alaninaminotransferas

14,12 st

P-AFOS

Alkalisk fosfatas

14,12 st

P-ASAT

Aspartataminotransferas

14,12 st

S-B12-Vit

B12-vitamin

23,12 st

U-BaktJVi

Bakterie, subkulturodling

23,49 st

U-BaktVi
Bakterie, odling
f-BaktVi1
Bakterie, odling 1
(Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobact. antikroppar)

17,17 st
31,81 st

S-BorrAb
U-CtGcNhO
nukleinsyra(1Kval)
P-CRP

Borrelia, antikroppar
Chlamydia tractomatis och neisseria, gonorrhoae,

35,40 st
42,45 st

C-reaktiv protein

21,65 st

S-CDT

Desialotransferrin

25,17 st

fP-Gluk

Glukos

14,12 st

P-Gluk

Glukos

14,12 st

U-GluProt

Glukos och protein (KVAL)

14,33 st

Pt-Gluk-R1

Glukosprov, oral, kort

36,24 st

P-Gt

Glutamyltransferas

14,12 st

F-HepyAg

Helicabacter pylori, antigen

53,57 st

F-hHb-O

Hemoglobin, människo (KVAL)

19,07 st

B-HbA1c

Hemoglobin-A1C

15,70 st

S-HBsAb

Hepatit B virus, S-antigen

27,61 st

S-HBVPAK

Hepatit B virusundersökning

35,40 st

S-HVCAb

Hepatit C virus, antigen

26,29 st

S-HIVAgAb

HI virus, antigen och antikroppar

19,28 st

U—NottoTTH

Narkotikaprovtagning för arbetslivet

51,89 st

S-IgE

Immunoglobulin E

19,28 st

P-K

Kalium

14,12 st

U-KemSeul

Kemisk screening

16,11 st

fP-Kol

Kolesterol

14,12 st

Fp-Kol-HDL

Kolesterol, high density lipoproteiner

14,12 st

Fp-Kol-LDL

Kolesterol, low density lipoproteiner

14,12 st

P-CK

Kreatinkinas

14,12 st

P-Krea

Kreatinin

14,12 st

B-La

Sänka

15,17 st

S-MypnAb

Mycoplasma pneumonia, antikroppar

43,09 st

Vanda Företagshälsovården affärsverk
Postadress: Konvaljvägen 11 A, 4. vån, 01300 Vanda
Telefon: 09 839 22012
Fax: 09 839 23942
e-post: yritystyoterveys@vantaa.fi

11

P-Na

Natrium

14,12 st

U-Solut

Partikelnas basberäkning

18,33 st

B-PVK+T

Hematologiskt status bas och trombocyterna

27,08 st

B-PVK+TKD

Hematologiskt status bas, leuk. specificerad beräkning

27,08 st

P-PSA

Prostataspecifik antigen

16,44 st

P-PSA-suh

Prostataspecifik antigen, omfattning

22,12 st

P-RF

Reumatismfaktor, ur plasma

F-SalmVi

Salmonella, odling

18,55 st

Sk-SienVi

Svamp, odling

34,66 st

Ps-StrVi

Streptokockodling

22,12 st

U-Huume

Diazepiner, Bubrenorfin

49,09 st

fP-Trigly

Triglycerider

14,12 st

U-Liuskat

I företagshälsovården prot och gluk i urin

S-TPOAb

Tyreoideaperoksidas, antikropparna

25,60 st

S-TSH

Tyreotropin

27,08 st

S-T4-V

Tyroksin, fri

27,08 st

P-Uraat

Urat

14,12 st
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BILDDIAGNOSTIKUNDERSÖKNINGAR
Fotens och tårnas konventionella röntgen
Cervikala konventionella röntgen
Armbågsledens konventionella röntgen
Handens och fingrarnas konventionella röntgen
Ländryggradens konventionella röntgen
Höftens konventionella röntgen
Benets densitetsmätning, omfattande konventionella röntgen
Näsbihålornas konventionella röntgen
Näsbihålornas konventionella röntgen, en riktning
Fotledens konventionella röntgen
Axelledens konventionella röntgen
Knäets konventionella röntgen
Handledens konventionella röntgen
Bröstryggradens konventionella röntgen
Bröstkörtlarnas konventionella röntgen (Mammografi)
Thorax konventionella röntgen
Thorax konventionella röntgen, en projektion
Thorax röntgen i liggande ställning

50,57 €
65,32 €
47,66 €
71,64 €
75,86 €
61,10 €
95,32 €
64,26 €
21,10 €
47,66 €
62,16 €
62,16 €
48,67 €
58,81 €
95,32 €
87,44 €
49,52 €
53,31 €

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

104,44 €
127,76 €
104,44 €
105,35 €
83,15 €
181,51 €
83,15 €
116,61 €
163,30 €
23,32 €
55,77 €
85,59 €

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

46,50 €
70,14 €
58,92 €
84,17 €
100,13 €
49,17 €
52,86 €
68,04 €

st
st
st
st
st
st
st
st

ULTRALJUDSUNDERSÖKNINGAR
Nedre bukens UL
Sköldkörtelns cellprovtagning, UL-styrning
Sköldkörtelns UL
Axelledens UL
Den ytliga resistensens UL
Bröstkörtelns vävnadsprov, UL-styrning
Bröstkörtlarnas UL
Urinorganens UL
Övre bukens UL
Digitalisering av filmbilder
Bilder sparade på CD-skiva
Thorax ultraljudsundersökning

PATOLOGI
Pt-papa-tk
Sk-PADhoit
Ts PAD-1
Ts-FNAB
Ts-PADBrea
Mi-Syto
U-Syto
Ex-Syto
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NEUROLOGI
EEG-Ud
Sömnpolygrafi
Nattpolygrafi

324,81 € st
330,11 € st
436,38 € st

FYSIOLOGI
EKG
EKG-24 h
Kliniskt belastningsprov (2065)
Kliniskt belastningsprov (2068)
No-ex
RR-Pa

17,17 €
200,68 €
353,54 €
255,33 €
101,14 €
147,37 €

st
st
st
st
st
st

UNDERSÖKNINGAR SOM GÖRS PÅ MOTTAGNINGEN VID FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN
Synscreening
Hörselscreening med trösklar
Pef-undersökning
Microspiro
Spirometri
Bronkdilaterareundersökning
Spirometri, med bronkdilaterare
Sinuscan
Snabbmätning av blodsockret
Urinprov med remsor
Alkometerundersökning

16,22 €
29,41 €
13,18 €
13,18 €
46,64 €
31,43 €
77,57 €
23,16 €
6,08 €
6,08 €
22,31 €

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

69,80 €
69,80 €
56,00 €
80,00 €

st
st
st
st

ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR
Audiogram utfört av audiolog
Talaudiometer utfört av audiolog
FjärrPef-uppföljning 2 veckor
FjärrPef-uppföljning 4 veckor
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”Ett finskt alternativ”
”En uppriktig partner”
”Du vet vad du betalar för”
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