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 - grundavgift 45,00 €

Företagshälsovårdare 48,50 €

Företagsläkare 84,00 €

Företagsfysioterapeut 52,50 €

Företagshälsopsykolog 74,50 €

Företagshälsovårdare 72,50 €

Företagsläkare 126,00 €

Företagsfysioterapeut 78,00 €

Företagshälsopsykolog 111,00 €

Debriefing, företagshälsovårdare och företagshälsopsykolog 181,50 €

Företagshälsovårdare 48,50 €

Företagsläkare 84,00 €

Företagsfysioterapeut 52,50 €

Företagshälsopsykolog 74,50 €

Debriefing, företagshälsovårdare och företagshälsopsykolog 134,00 €

30,00 €

48,50 €

73,00 €

97,00 €

145,50 €

193,50 €

48,50 €

73,00 €

97,00 €

145,50 €

24,50 €

84,00 €

126,00 €

168,50 €

252,50 €

337,00 €

Per telefon, till pappers eller elektroniskt angivet vårdinstruktioner, 

rådgivning eller vårdkonsultation högst 10 min

Företagsläkare

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 60 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 90 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 120 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 30 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 45 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga    granskning/trepartsmöte   högst 30 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga    granskning/trepartsmöte   högst 45 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga    granskning/trepartsmöte   högst 60 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 45 min

Företagshälsovårdare

Avgift för kilometerersättning debiteras skilt   

Grupphandledning och föreläsningar, påbörjad 30 min:

Grupphandledning och föreläsningar, deltagande representant från företagshälsovården, påbörjad 30 min:

Fakturering enligt besök:

Arbetsindexförfrågning endast förfrågning, inget besök/person

I hälsogranskningens pris ingår vid behov arbetsindexförfrågning och auditförfrågning (om 

alkohoförbrukning), mätning av blodtryck, synkontroll med syntavla.

Debitering på basen av tidsanvändning, påbörjad 30 min:

3. Hälsogranskning, hälsogranskning för personer med begränsad arbetsförmåga/bedömning av 

arbetsförmåga, företagshälsovårdssammanträde, företagshälsovårdsbesök 

1. Företagshälsovårdens grundavgift för företag/företagare/lantbruksföretagare  

euro/arbetstagare/år

Arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, uppgörande och översyn av verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen (FPA-

rapporten), deltagande i arbetarskyddskommissionen och andra möten, rådgivning med anvisningar om vård, tidig rehabilitering, 

arbetsgemenskapsarbete, upprätthållande av arbetsförmågan, planeringsarbete, rapportering, resekostnader, samt tid som används 

under arbetsplatsbesök samt därtillhörande reseersättning för resor till och från arbetsplatsbesöket.

2. Förebyggande verksamhet (enligt FPA klass I)

ikraft fr.o.m. 1.1.2023

KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSAS PRISLISTA 2023

Grundavgifter innehåller bl.a.:

 - Upprätthållandet av företagshälsovårdens patientdatasystem

 - Ordnandet av företagshälsovårdstjänster: tidsbokningstjänst, utrymmeskostnader, instrument

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 60 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 90 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga    granskning/trepartsmöte   högst 90 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga    granskning/trepartsmöte   högst120 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 30 min

KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Teknikbågen 1 A, 3:e vån., 06100 Borgå

Sibbo Torg 3, 01150 Söderkulla

tidsbokning och rådgivning tel. 019 520 4693
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84,00 €

126,00 €

168,50 €

38,00 €

38,00 €

79,50 €

106,00 €

158,50 €

212,00 €

79,50 €

106,00 €

149,50 €

223,50 €

298,50 €

149,50 €

223,50 €

298,50 €

446,50 €

613,50 €

50,00 €

enligt avtal

enligt avtal

enligt avtal

1 902,00 €

185,00 €

1 141,50 €

108,50 €

798,50 €

87,00 €

136,00 €

40,50 €

80,50 €

Per telefon, till pappers eller elektroniskt angivet vårdinstruktioner, 

rådgivning eller vårdkonsultation 

I enlighet med företagshälsovårdsavtalet faktureras specialistkonsultationer, övriga experttjänster och andra 

yttre tjänster enligt besökets kostnader, och därtill debiteras ett vidarefaktureringstillägg.

Kunden står själv för poliklinik- och vårdavgifterna för specialvård inom offentliga sektorn.

4. Övrig skräddarsydd förebyggande verksamhet 

Gruppverksamhetens innehåll skräddarsys enligt skilt avtal på basen av kundföretagets önskemål 

Fakturering enligt använd tid 

Övrig gruppverksamhet, enligt skilt avtal med kundföretaget

Fakturering enligt använd tid 

Då förstahjälpskursen ordnas i kundföretagets egna utrymmen, debiteras resetiden och resekostnaderna skilt. 

Rekommenderad gruppstorlek 10 - 15 pers. Kurssintyget ingår i priset.

högst 10 min

högst 45 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 60 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 60 min

Omfattande kartläggning av den fysiska konditionen högst 90 min

Omfattande kartläggning av den fysiska konditionen högst 120 min

Företagshälsopsykolog

Gångtest, grupp, under 15 pers. (ej FPA-ersättningsbar) 

Gångtest, grupp, 15 pers. eller flera (ej FPA-ersättningsbar) 

Gångtest/person, deltagare från olika arbetsplatser (ej FPA-ersättningsbar) 

Kontorsergonomi, inkl. video och feedback

Förstahjälp 1, 16h, pris /hel kurs 

Recept, hälsovård utan mottagningsbesök/person 

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 45 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 30 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 45 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högt 60 min

Företagsfysioterapeut

Hälsovårds- och uppföljningsbesök

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 60 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 90 min

Hälsovårds- och uppföljningsbesök högst 120 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 60 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 90 min

Hälsogranskning/begränsad arb.förmåga/trepartsmöte högst 120 min

Företagsfysioterapeuternas gruppverksamhet, exempel, pris utan skilt avtal 

Förstahjälp 1, 16h, pris /deltagare

Förstahjälp 8h, pris /hel kurs  

Förstahjälp 8h, pris /deltagare

Förstahjälp 4h, pris /hel kurs

Nack-, rygg-, rörelse- och upprätthållande av arbetsförmågagrupper

Arbetsträning "Kuntoremontti" förebyggande rehabilitering arrangerad av arbetsgivaren

Sjukvårdsbesök högst 20 min

Sjukvårdsbesök högst 40 min

5. Förstahjälpskurser, i Kungsvägens arbetshälsas utrymmen,  minst 10 deltagare/kurs 

Förstahjälp 4h, pris /deltagare

Förstahjälp pris / h

6. Sjukvård och övrig hälsovårdsverksamhet (enligt FPA klass II) 

Sjukvårdsbesök och hälsovårdsbesök enligt överenskommet företagshälsoavtal 

Arbetsolycksfall kan skötas via Kungsvägens arbetshälsa ifall besöken kan faktureras skilt till 

försäkringsbolaget. 

Företagshälsovårdare

KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Teknikbågen 1 A, 3:e vån., 06100 Borgå

Sibbo Torg 3, 01150 Söderkulla

tidsbokning och rådgivning tel. 019 520 4693
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97,00 €

145,50 €

80,00 €

24,50 €

62,50 €

113,50 €

168,50 €

251,00 €

102,00 €

102,00 €

38,00 €

38,00 €

113,50 €

80,50 €

Säsongsinfluenssavaccinationer enligt skilt pris

110,50 €

165,50 €

Mycket omfattande intyg 248,00 €

50,00 €

OBS. T-intyg ges inte i företagshälsovården

54,50 €

29,00 €

29,00 €

40,00 €

Resekostnader faktureras enligt ikraftvarande Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. 

I enlighet med företagshälsovårdsavtalet faktureras specialistkonsultationer och övriga experttjänster enligt 

besökets kostnader, och därtill debiteras ett vidarefaktureringstillägg.

Patienten betalar sjäv alla poliklinik- och vårdavgifter för specialistvård som ordinerats.  

Av besök som innehåller ingrepp t.ex. sårvård, injektion av annat slag (borträknat vaccinering), hjälpmedel eller 

motsvarande ingrepp, debiteras oberoende av tid minst: 

Exempel på kostnader enligt separat prislista. Specialundersökningar, t.ex. belastnings-EKG, 

specialröntgenundersökningar (magnetröntgen, tomografi) faktureras enligt uppkomna utgifter och därtill tilläggs ett 

vidarefaktureringstillägg. 

Verksamheten med tidsdebitering bör annulleras senast tre vardagar innan, annars debiteras av den reserverade tiden 

minst hälften.

8. Laboratorie- och bilddiagnostik (FPA I eller FPA II - ersättning)

Besök eller tjänst som inte har annullerats faktureras till kundföretaget. 

10. Byråarbete

11. Allmänt

Inom fakturering av grupp- och föreläsningstillställningar används pris för påbörjad 30 min. då deltagarna har 

samma faktureringsadress. I andra fall används pris/person. Ifall det i gruppverksamheten ingår hyra för utrymmen eller 

andra utgifter, faktureras de skilt för sig. 

Per telefon, till pappers eller elektroniskt angivet vårdinstruktioner, rådgivning 

eller vårdkonsultation högst 10 min

Per telefon, till pappers eller elektroniskt angivet vårdinstruktioner, rådgivning 

eller vårdkonsultation högst 10 min

15 -30 min.

30-60 min

över en timme 

För besök eller tjänst som inte annullerats senast dagen innan, debiteras en avgift. 

Sjukvårdsbesök högst 90 min

Arbetsolycksfallsbesök påbörjad 30 min

Receptförnyande utan läkarmottagning/person  

Sjukvårdsbesök högst 60 min

Sjukvårdsbesök högst 20 min

Företagsläkare

Arbetsolycksfallsbesök påbörjad 30 min

påbörjad 30 min

Kortfattade intyg

Företagshälsovårdare/sjukskötare

Sjukvårdsbesök högst 40 min

Sjukvårdsbesök högst 60 min

Vidarefaktureringstillägg

Överföring av patientinformation vid byte av företagshälsovårdsanstalt påbörjad 30 min.

Byråarbete som faktureras påbörjad 30 min.

Körkortsintyg

Intygsavgifter (B-intyg, E-intyg osv.)                                                                  enligt tidsanvändning

7. Övriga kostnader

Omfattande intyg

9. Besök eller tjänst som inte har annullerats

Företagsläkare

Sjukvårdsbesök högst 90 min

Besök angående yrkesskada 

KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Teknikbågen 1 A, 3:e vån., 06100 Borgå

Sibbo Torg 3, 01150 Söderkulla

tidsbokning och rådgivning tel. 019 520 4693
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Priserna innehåller inte mervärdesskatt, ifall det inte skriftligt skilt meddelats. Mervärdesskatt erläggs inte enligt 

mervärdesskattelagen för företagshälsovårdskostnader som anses som hälsovårds- och sjukvårdstjänster.  För 

hälsovårdstjänster eller produkter som säljs utöver de mervärdesskattefria tjänsterna, erhålls mervärdesskatt enligt den 

rådande mervärdesbeskattningsnivån.   

Utgifter i samband med arbetsolycksfall eller yrkesskador faktureras direkt av försäkringsbolaget. Ifall 

försäkringsbolaget inte står för utgifterna, skickas fakturan till kundföretaget. För arbetsolycksfallsbesök och besök som 

berör yrkeskador behövs alltid ett försäkringsintyg. 

KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Teknikbågen 1 A, 3:e vån., 06100 Borgå

Sibbo Torg 3, 01150 Söderkulla

tidsbokning och rådgivning tel. 019 520 4693


