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Villkor för tjänsten Mehiläinen Hälsoavtal
Introduktion

Mehiläinen Hälsoavtal ("Tjänsten") innefattar vissa hälsotjänster
som erbjuds på mottagningscentralen och på distans till ett fast pris.
Därutöver kan ytterligare tjänster köpas separat i Tjänsten.
Tjänsten kan beställas på webbplatsen, per telefon eller vid en
Mehiläinen-enhet. Tjänsten kan även beställas som en gåva till en
annan person genom att denna person uppges som användare av
Tjänsten. Fakturan för den fasta avgiften uppbärs då av beställaren.
Om du beställer tjänsten både åt dig själv och som gåva, gör en
separat beställning för varje användare. Både gåvans givare och
mottagare ska vara myndiga.

Innehåll, priser och andra villkor för tjänsten
Se bilaga 1

Tjänsteleverantör

Mehiläinen Oy, FO-nummer 1927556-5 samt egenföretagare som
verkar inom Mehiläinen. Mer detaljerad information på begäran.
Adress: Adress: Norra Hesperiagatan 17c, 00260 Helsingfors
Kundtjänst 010 414 00

Avtalets giltighetstid, fakturering och uppsägning av avtalet
Avtalet träder i kraft och Tjänsten är tillgänglig när kunden har gjort
sin beställning och Mehiläinen har bekräftat beställningen och
aktiverat Tjänsten. Mehiläinen meddelar detta åt kunden per e-post.
Mehiläinen har rätt att inte bekräfta en order av grundad anledning,
såsom vid fall av betalningsstörning. Vi kontrollerar
kredituppgifterna då avtalet görs. När Tjänsten köps som gåva får
beställaren ett e-postmeddelande med bekräftelsen och villkoren för
avtalet, samt ett presentkort med information om tjänsten, vilket
beställaren kan ge åt gåvomottagaren.
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Tjänsterna blir tillgängliga genast eller senast inom fjorton (14)
dagar efter att avtalet har ingåtts.
Den fasta månadsavgiften för de tre (3) första månaderna faktureras
i förskott, varefter den fasta månadsavgiften faktureras månadsvis
(per 1 månad) i efterhand.
Poliklinikavgifter för besök hos
allmänläkare faktureras månadsvis (per 1 månad) i efterhand.
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp före utgången av
innevarande faktureringsperiod. Kunden är skyldig att betala de
sammanlagda månadsavgifterna, poliklinikavgifterna samt andra
eventuella
avgifter
före
utgången
av
innevarande
faktureringsperiod.
Uppsägning av avtal ska göras per telefon till Mehiläinens
kundtjänst eller per post till adressen Mehiläinen Oy/Hälsoavtal,
Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors eller per e-post till
terveyssopimus@mehilainen.fi. Uppsägningsanmälan ska vara
Mehiläinen till handa före faktureringsperiodens sista dag.
Om tjänsten har köpts som gåva är dock avtalet tidsbegränsat och
beställaren kan inte säga upp avtalet i förtid. Hela den valda
gåvoperioden faktureras i förskott. Poliklinikavgifter för enskilda
besök hos allmänläkare faktureras till mottagaren av gåvan
månadsvis (per 1 månad) i efterhand.
Mottagaren av gåvan kan fortsätta att använda Tjänsten efter att
gåvoperioden har upphört. Tjänsten överförs då på mottagarens
namn och mottagaren blir själv ansvarig för månadsavgifterna från
och med tidpunkten för överlåtelsen. Mehiläinen kontaktar
mottagaren av gåvan före utgången av gåvoperioden, och om
mottagaren av gåvan så önskar överförs avtalet från beställaren till
mottagaren av gåvan. Om mottagaren av gåvan inte vill fortsätta att
använda Tjänsten, upphör avtalet vid utgången av gåvoperioden.
Om mottagaren av gåvan vill fortsätta att använda Tjänsten träder
ett nytt avtal i kraft, och den fasta månadsavgiften för de tre (3)
första månaderna faktureras till Kunden i förskott. Efter detta
faktureras avgifterna månadsvis, vilket betyder att den fasta
månadsavgiften faktureras i efterhand. Poliklinikavgifter för besök
hos allmänläkare faktureras månadsvis (per 1 månad) i efterhand.
Fakturorna har fjorton (14) dagars betalningstid.
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Tjänsteleverantören har rätt att avbryta Tjänsten och/eller säga upp
avtalet omedelbart ifall fakturan inte betalas senast på
förfallodagen,
ifall
av
betalningsanmerkningar,
när
Tjänstleverantören
har
orsak
att
misstänka
kundens
betalningsförmåga eller Tjänsten används felaktigt eller i samband
med avtalsbrott. Kunden har rätt att häva avtalet, om
Tjänsteleverantören bryter avtalet och inte korrigerar sådan
överträdelse utan onödigt dröjsmål efter det att överträdelsen har
rapporterats till Mehiläinen.
Eftersom detta är en ny tjänst till fast pris förbehåller sig
Tjänsteleverantören rätten inte bara säga upp avtalet, utan även
rätten att avbryta Tjänsten och säga upp avtalet utan
uppsägningstid. Om Tjänsteleverantören avbryter Tjänsten och
säger upp avtalet utan anledning som beror på beställaren eller
användaren, återbetalar Tjänsteleverantören betalningen för
faktureringsperioden i fråga, om denna redan har betalats.
Ändringar

Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar Tjänstens innehåll,
priser och andra villkor, inklusive användningsvillkoren för
MinMehiläinen-tjänsten samt de villkor som gäller Hälsotjänsterna.
Beställaren ska så långt det är möjligt informeras om betydande
förändringar per e-postadress åtminstone en (1) månad i förväg.
Ändringar i det fasta månadspriset träder dock i kraft från början av
följande faktureringsperiod. Övriga avgifter uppbärs enligt gällande
taxa, så för dessa tillämpas inte uppsägningstiden på en månad. Om
ändringar i avgifterna eller andra villkor uppkommer av
myndighetsbeslut, kan förändringen tillämpas från och med
ikraftträdandet utan en månads uppsägningstid. Om ändringarna är
betydande, kan Beställaren besluta att säga upp avtalet under
pågående
faktureringsperiod
enligt
ovanstående
uppsägningsvillkor. Användningen av tjänsterna innebär att
beställaren och användaren godkänner förändringarna.

Konsumentens ångerrätt vid distansförsäljning
Konsumenten har rätt att säga upp ett distansförsäljningsavtal i
enlighet med konsumentskyddslagen genom att meddela
uppsägningen till Tjänsteleverantören inom 14 dagar från det att
kontraktet har upprättats, till exempel per post till Mehiläinen Oy,
Norra Hesperiagatan 17c, 00260 Helsingfors eller per e-post till
adressen terveyssopimus@mehilainen.fi. Beställaren kan använda
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ångerblanketten som tillhandahålls av Tjänsteleverantören, men det
är inte obligatoriskt att använda den. För att möta tidsfristen räcker
det att uppsägningen meddelas innan ångertiden går ut. Inga skäl
behöver uppges för uppsägningen.
Kunden godkänner att, om hen har beställt tjänsten för att börja före
utgången av den tid konsumentskyddslagen stipulerar för
uppsägning, förbinder hen sig också till att betala
Tjänsteleverantören en skälig ersättning för utförande av avtalsenlig
prestation som har skett före uppsägning. Om Beställaren säger upp
avtalet, återbetalar Tjänsteleverantören utan dröjsmål de
betalningar som Beställaren gjort och senast 14 dagar efter att
uppsägningsanmälan mottagits till den del dessa överstiger den
ovanstående skäliga ersättningen. Betalningen återbetalas på
samma
sätt
som
Beställaren
har
använt
för
den
ursprungliga transaktionen, om inte Beställaren uttryckligen har
samtyckt till något annat förfarande, och i varje fall på ett sådant sätt
att Beställaren inte får kostnader för mottagandet av betalningen.
Övriga villkor

Om betalningen blir försenad från förfallodagen, dras
dröjsmålsränta av enligt räntelagen och samt dessutom
uppbördskostnader.
För Tjänsten och detta avtal gäller följande villkor som kan hittas på
mehilainen.fi-sidorna. De levereras även separat på begäran:
•
•

Användningsvillkor för MinMehiläinen-tjänsten
Se också Allmänna villkor för hälsovårdstjänster.

Om betalningsskyldighet vid avbokning av bokade tider föreskrivs i
de allmänna villkoren.
I ovanstående villkor har definierats bland annat användarens
ansvar,
datasäkerhetsoch
kommunikationsfrågor
samt
ansvarsbegränsningar som även tillämpas för Tjänsten.
Behandlingen av patientskadekrav och ersättning sker helt i
enlighet med patientskadelagen, och annars är ansvaret begränsat i
enlighet med de nämnda villkoren för direkta skador och på sådant
sätt att Tjänsteleverantörens ansvar för skador i fråga om Tjänsten
är begränsad till det pris som betalats för Tjänsten under sex (6)
månader.
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Mehiläinen Hälsoavtal, bilaga 1
Innehållet i Mehiläinen Hälsoavtalet ("Tjänsten")
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Priset på Tjänsten

Egen allmänläkare och egen hälsocoach (företagshälsovårdare
eller sjukskötare).
Årliga hälsokontroller och vårdplaner som gjorts av den egna
hälsocoachen.
Sjukvård på allmänläkarnivå.
Vanliga mindre åtgärder som gjorts av en allmänläkare.
Ordinarie laboratorie- och andra undersökningar som har
ordinerats av allmänläkare eller hälsocoach (bilaga A).
Inga besök hos en specialiserad läkare eller andra
undersökningar som beställts av en specialiserad läkare ingår i
månadskostnaden.
Årlig influensavaccination.
Pneumokockvaccination.
Kostnadsfri mottagning på Digikliniken via mobilappen
MinMehiläinen som fungerar i iOS och Android-telefoner. Även
förnyelse av recept via appen ingår i månadskostnaden, se nedan
för mer information under punkten Digikliniken.
Årlig kostnadsfri tandkontroll hos tandläkare.
Tjänsten kan också innehålla aktuella rabatterade förmåner.
Inom Tjänsten kan lämnas rekommendationer till vård och
undersökningar på specialläkarnivå

För Tjänsten betalas en fast månadsavgift samt för besök hos
allmänläkare en poliklinkavgift enligt gällande prislista. Det gällande
fasta månadspriset anges på webbplatsen.

Tjänster som debiteras separat
Andra tjänster, som uppges ovan, såsom besök hos specialläkare,
oralvård (med undantag för den årliga kontrollen), laboratorie-,
skannings- och andra undersökningar utöver de ovannämnda, samt
sjukhusingrepp.
Villkoren som gäller för Digikliniken
•

Digikliniken är en hälsovårdstjänst som finns tillgänglig via
mobilappen MinMehiläinen, som möjliggör snabb
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•
•

•

•
•

meddelandebaserad kontakt med en läkare eller sjuksköterare
samt tillåter att somliga recept kan förnyas av allmänläkare.
Användningen av Digikliniken kräver nedladdningen av den
mobila applikationen och registrering med bankkoder.
Klockan 07.00–23.00: Allmänläkarmottagning via
fjärranslutning. Samtalen tilldelas inte direkt till någon specifik
läkare. Läkarna väljer patienter från en gemensam lista.
Klockan 23.00–07.00: Sjukskötarjour. Registreringar görs inte i
patientdatasystemet, utan det handlar om en bedömning av
vårdbehov och vägledning till behövliga åtgärder. Sjukskötaren
kan vid behov styra samtalet till morgonen på läkarens lista.
Man strävar efter att alltid besvara en kontakt inom en timme,
dygnet runt.
Förnyelse av recept: Recept att förnyas av allmänläkare är
sådana som tidigare har skrivits ut eller förnyats på Mehiläinen
och som allmänläkare anser efter egen bedömning från fall till
fall att lämpa sig för förnyelse på Digikliniken.

MinMehiläinen fungerar både på nätet och som mobilapp, men
Digikliniken finns endast tillgänglig på MinMehiläinen-mobilappen.
Digikliniken kan förmedla och ge allmänna råd, men kan inte ersätta
ett personligt möte med sjukvårdspersonal, behandling eller
undersökningar. Läkaren bedömer från fall till fall kundens situation
och huruvida denna kan behandlas via Digikliniken eller om kunden
ska kallas till mottagningen.
Digikliniken är inte avsedd att användas i nödsituationer eller
andra akuta situationer, där rekommenderar vi omedelbar
kontakt till närmaste jourtjänst eller att man ringer det allmänna
nödnumret 112.
Förbjudna åtgärder

Beställaren och användaren är ansvarig för att Tjänsten används
endast i enlighet med syftet för Tjänsten, enligt lagar och
förordningar och i övrigt på ett korrekt sätt. Användaren är ansvarig
för att bland annat följande inte ska hända:
•
•
•

Användning av felaktiga uppgifter eller någon annans
personuppgifter.
Integritetskränkning.
Överföring av virus, sabotageprogram eller annan skadlig kod till
Tjänsten.
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•

•
•

Användning eller uppgivande av uppgifter som är kränkande,
nedsättande eller på annat sätt skadar någons rättigheter eller är
obscent eller felaktigt.
Redigering av Tjänsten.
Trakassering eller blockering av tjänsten.

Varje beställare och användare är ansvarig för krav och eventuella
anspråk som ställs på Mehiläinen eller Mehiläinens anställda eller
yrkesutövare och eventuella skador som har orsakats av
användarens handlingar eller försummelse.
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1.11.2016
Bilaga 2

I Mehiläinen Hälsoavtalets månadspris ingår följande undersökningar
Följande undersökningar ingår i den tjänst som omfattas av månadsavgiften förutsatt att en allmänläkare eller en hälsocoach har skrivit
en remiss till undersökningen. Om ingen remiss finns betalar kunden själv undersökningarna till gällande taxa.
Undersökningar som en specialläkare har ordinerat ingår inte i det månatliga priset på tjänsten, även om de inkluderas i denna lista.

Enskilda laboratorieundersökningar
Kemi, hematologi, mikrobiologi
1024

P-ALAT

Alaninaminotransferas

4586

P-Alb

Albumin

832

U-Alb+Gluk

Albumin och glukos från urin

4084

cU-Alb-Mi

Albumin, mikroalbuminuri, samlad urin

4511

U-Alb/Kre

Albumin/kreatinkvot, urin (mikroalbuminuri)

4587

P-AFOS

Alkaliskt fosfatas

3834

S-IgE-Ps

Allerg. immunglobulin E, basscreening

1722

S-IgE-Pse

Allerg. immunglobulin E, basscreening och specificerad uppföljning

3835

S -IgE-Ss

Allerg. immunglobulin E, riktad screening

4224

S-IgE-Sse

Allerg. immunglobulin E, riktad screening och specificerad uppföljning

1722K

S -AllComE

Allerg. immunglobulin E, basscreening och specificerad uppföljning, komponenter

3836

S-AllIgE-O

IgE-antikropp mot allergen, kvalitat. * (1-8 valfria allergener)

4589

P-Amyl

Amylas, plasma

20705

S-Apot

Apolipoproteiner (LipoB, -A1 samt förhållande B/A1) *

2248

S-LipoB

Apolipoprotein B

4591

P-ASAT

Aspartataminotransferas

1137

S-B12-Vit

B12-vitamin

1142

S-B12-TC2

B12-vit, aktiv (transkobal.sitout)

3442

F-BaktVi1

Bakterie, odling 1, avföring (Salm. Shig. yers. Camp.)

21088

F-BaktVIP

Bakterie, bakt.odling av avföring samt nukleinsyrapåvisning

3443

F-BaktVi2

Bakterie, odling 2, avföring (Clostr. Staph. Candida)

3491

Pu-BaktVi1

Bakterie, odling 1, våt (anaer.+aerob. odl.)

3492

Pu-BaktVI2

Bakterie, odling 2, våt (aerobodling, yta)

1155

U-BaktVi

Bakterie, odling , urin

4592

P-Bil

Bilirubin

2471

S-BopeAb

Bordetella pertussis antikropp

3552

S-BorrAb

Borrelia, antikroppar
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4955

S-ChpnAb

Chlamydia pneumoniae, antikroppar

4807

-ChtrNhO

Chlamydia trachomatis, nukleinsyrapåvisning

1738

-CtGcNhO

Clamydia trach + Neisseria gonorrh, nukleinsyrapåvisn.

636

F-CldiViTx

Clostridium difficile, odling och toxinpåvisning

4594

P-CRP

C-reaktivt protein

142

S-hCRP

C-reaktivt protein, känsligt

4101

S-CDT

Disialotransferrin (kolhydratfattigt)

1220

S-D-25

D-vitamin-25-OH

3729

S-EMA

Endomysium, antikroppar

4390

S-EMAbA

Endomysium, antikroppar, IgA

1329

Ns-Eos

Eosinofiler, från näsans slemhinna

1330

B-Eos

Eosinofiler, blod

1366

S-E2

Estradiol

1395

S-Ferrit

Ferritin

4113

P-FIDD

Fibrin D-dimerer

1414

fE-Folaat

Folat, i röda blodkroppar

1422

S-FSH

Follikelstimulerande hormon

1432

fS-Pi

Fosfat, oorganiskt

1454

S-AGAAb

Gliadin, antikroppar

1468

fP-Gluk

Glukos

14832

Pt-GlukR1 (0 och 2 t)

Glukosbelastning, 0 h och 2 h prov

1483

Pt-Gluk-R1 (0,1 och 2 t)

Glukosbelastning, 0 h, 1 h och 2 h prov

4597

P-GT

Glutamyltransferas

3952

F-HepyAg

Helicobacter pylori, antigen

4475

Pt-Hepy-R

Helicobacter pylori, urinprov

3950

S-HepyAb

Helicobacter pylori, antikroppar

1552

B-Hb

Hemoglobin

3813

F-hHb-O

Hemoglobin, mänskligt (kval.), avföring

6128

B-HbA1c

Hemoglobin-A1C, glykolyserat

3346

S-HAVAb

Hepatitis A-virus, antikroppar

1606

S-HBcAb

Hepatitis B-virus, c-antigen, antikroppar

1605

S-HBsAg

Hepatitis B-virus, s-antigen

1608

S-HBsAb

Hepatitis B-virus, s-antigen, antikroppar

3815

S-HCVAb

Hepatitis C-virus, antikroppar

4814

S-HIVAgAb

HI-virus, antigen och antikroppar

634

S-HIVAb

HI-virus, antikroppar + intyg

1628

-CandVi

Candida, odling

10522

Drogintag, kontrollerat

Drogprovtagning, övervakad (om inte själva undersökningen görs av oss)

42214

U-Drog-4

Drogundersökning, 4 analyter (beställningskod 9211, 9212)

42215

U-Drog-5

Drogundersökning, 5 analyter (beställningskod 9247, 9213, 9275)

42216

U-Drog-6

Drogundersökning, 6 analyter (beställningskod 9233)

42217

U-Drog-7

Drogundersökning, 7 analyter (beställningskoder 9221, 9234)

42219

U-Drog-9

Drogundersökning, 9 analyter (beställningskod 9261)
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1872

U-DrogMed

Drog- och läkemedelsscreening, omfattande, från urin

9333

B-DrogMed

Drog- och läkemedelsscreening, omfattande, från blod

1666

S-IgA

Immunglobulin A

4746

InfABAg

Influenza A+B-virus, antigen

1999

P-K

Kalium, plasma

4514

P-Ca

Kalcium, plasma

10068

P-Ca-albk

Kalcium, albuminkorrigerat

2031
7931

S-KardAb
S-Kelia-Se

Kardiolipin (Lues), antikroppar
Celiakiscreening *

7821

S-Kelia-M

Celiaki medium paket *

1881

U-KemSeul

Kemisk screening

2055

Sy-Kide-o

Kristaller, ledvätska

4515

fP-Kol

Kolesterol

3449

S-hCG-O

Koriongonadotropin, kval., serum

4517

P-CK

Kreatinkinas

2142

fP-Krea

Kreatinin

3075

Ly-HLAB27

Vävnadsantigen B27

1885

S-tTGAbA

Vävnadstransglutaminas, IgA-antikroppar

1886

S-tTGAbg

Vävnadstransglutaminas, IgG-antikroppar

1887

S-KysC

Cystatin C

4614

B-Lakt-D

Laktosintolerans, DNA-test

2203

B-La

Sänka

2218

B-Leuk

Leukocyter

2225

B-Diffi

Leukocyter, differentialräkning

6027

fP-Lipider

Lipider (Kol, Kol-HDL, Kol-LDL, Trigly)

2360

fS-MonAb-O

Mononukleos, antikroppar (kval.)

4151

S-MypAbM-O

Mycoplasma pneumoniae, IgM-antikroppar (kval.)

2367

S-MpnAb

Mycoplasma pneumoniae, antikroppar

3622

P-Na

Natrium, plasma

1506

-GcVi

Neisseria gonorrhoeae, odling

7917

Ps-NieluAg

Antigener i svalgprov (StrepA och Adeno) *

9775

U-SomnCT

Sömnmedel (zaleplon, zolpidem, zopiklon)

0010

Provtagning och bearbetning

Provtagning och bearbetning

2455

F-Para-O

Parasiter, (kval.)

2474

B-PVK+T

Blodstatus och trombocyter

3695

B-PVK+Tmd

Blodstatus och trombocyter och minidiff.

2507

S-PRL

Prolaktin

3642

S-PSA

Prostataspecifikt antigen, totalt

7915

S-PSAtot+V

Prostataspecifikt antigen, totalt och fritt *

2516

S-Prot

Protein

1775

S-PuumAb

Puumalavirus-antikroppar

7916

Np-Respi

Np-respiratoriska infektioner (9 patogener) *

2582

E -retik

Retikulocyter

3550

fS-Rf

Reumafaktor
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2600

U-Sakka

Sediment

2608

F-SalmVi

Salmonella, odling

2630

-SienNa

Svamp, nativ

3509

SienNa+Vi

Svamp, odling + nativ

4744

S-CCPAb

Citrullinpeptid, antikroppar

2643

B-Morfo

Morfologisk granskning av celler

3635

Ps-StrAAg

Streptococcus pyogenes A, antigen, svalg

2703

Ps-StrVi

Streptococcus pyogenes A, odling, svalg

2735

S-Testo

Testosteron

143

S-Testo-vl

Testosteron, fritt, beräknat

1949

S-TfR

Transferrinreceptor, löslig

4942

S-TrpaAb

Treponema pallidum, antikroppar

2764

Fl-TriHiNa

Trichomonas och jäst, nativ, från slidsekret

4568

fP-Trigly

Triglycerider

4520

P-INR

Tromboplastintid, INR

2791

B-Trom

Trombocyter

4278

B-TnT

Troponin T

4464

B-TnT-O

Troponin T (kval.)

4531

P-Tnl

Troponin T

2819

S-ANAAb

Antikroppar mot cellkärnan

4028

S-TPO-Ab

Tyreoideaperoxidas, antikroppar

2832

S-TSH

Tyreotropin

2836

S-T4-V

Tyroxin, fritt

3696

B-TVK

Fullständig blodstatus

4533

P-Uraat

Urat, plasma

2985

S-YersAb

Yersinia, antikroppar
* omfattar delundersökningar

Undersökningspaket som innehåller undersökningarna inom parentes
7932

Kontr1

Kontroll 1 EIP * (PVKT, fP-Lipider, S-Apot, B-HbA1c, fP-Krea, P-ALAT, P-GT)

7933

Kontr2

Kontroll 2 (PVKT, fP-Lipider, fP-Gluk, P-ALAT, P-GT)

7934

Kontr3

Kontroll 3 (fP-Lipider, fS-Apot, fP-Gluk, B- HbA1c, fP-Krea, P-KysC, P-ALAT,
P-GT, P-Urat, PK, P-Na)

4054

Ts-PAD-1

Vävnadsprov, histologisk undersökning, 1−3 prover från samma helhet

4054A

Ts-PAD-1X3

Vävnadsprov, histologisk undersökning, 3 separata prover

4184

Sk-PADIhot

Histologisk undersökning av eksemprov

4044

Pt-Papa-1

Gynekologisk cellundersökning

3053

-Syto

Cellundersökning (provtagningsstället ska nämnas)

Patologi
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4078

U-Cytosin

Gynekologisk cellundersökning av urin

6144

Ts-PADBrea

Histologisk undersökning av grovnålsbiopsi från bröst

Klinisk fysiologi
1270

Pt-EKG-12

EKG, 12 kopplingar, i vila

1279

Pt-EKG-Pa

EKG, långtidsregistrering (24 h)

2068

Pt-KlR-tje

Kliniskt belastningstest, arbetsledn. cykelergom.

2852

Pt-PEF

PEF, Topputandningsflöde

28581

Pt-PEF-PaO

PEF-serie + inget utlåtande

2858

Pt-PEF-Pa

PEF-serie + utlåtande

3914

Pr-RR-Pa

Blodtryck, långtidsregistrering

6006

Pt-FVSpiO

Flödesvolymspirometri + inget utlåtande

2680

Pt-FVSpiro

Flödesvolymspirometri + utlåtande

6007

Pt-FVSpiDO

Flödesvolymspirometri och bronkodil. + inget utlåtande

2682

Pt-FVSpirD

Flödesvolymspirometri och bronkodil. + utlåtande

Neurofysiologi
1301

Pt-ENMG-1

Elektroneuromyografi, begränsad

1302

Pt-ENMG-2

Elektroneuromyografi, normal

4921

Pt-ENMG-3

Elektroneuromyografi, krävande, flera extremiteter

XQ800

Pt-Iho-R1

Pt-hudtest (prick), begränsat (flera beställningskoder)

XQ8001

Pt-Iho-R3

Pt-hudtest (prick), omfattande (flera beställningskoder)

Hudtest

Övriga undersökningar
DFF00

Audiometri

1T701

Synundersökning

3L706

Sinus ultraljud

Enskilda undersökningar inom diagnostisk radiologi

Röntgenundersökningar
NA1AA

Halskotpelare

NA1BA

Halskotpelare, omfattande

NA1EA

böjningsbilder av halskotpelaren

NA3AA

Ländrygg
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NA3BA

Ländrygg, omfattande

NA3CA

Sned projektion av ländryggen

NA3EA

Böjningsbilder av ländryggen
Nativröntgenundersökningar av ben och leder

DM1AA

Sinus rtg

DM1QA

Sinuskontroll (13x18, inom 2 mån.)

NA2AA

Bröstrygg

NA2BA

Bröstrygg, omfattande

GD1AA

Thorax

Ultraljudsundersökningar
NH4AE

Undersökning av akillessenan

PH2AE

Undersökning av nedre extremiteternas vener

JN2AE

Undersökning av nedre buken

EP1AE

Halsundersökning

BA1AE

Sköldkörtelundersökning

KF8AE

Testikelundersökning

NF1AE

Höftledsundersökning

KA1AE

Njurundersökning

NK1XE

Övrig muskel- och/eller ledundersökning

NK4XE

Övrig ledundersökning

NH1AE

Vristledsundersökning

NB1AE

Axelledsundersökning

NG3AE

Undersökning av patellasenan

QX2XE

Undersökning av mjukvävnader (Övrig mjukdelsundersökning)

QX3HE

Undersökning av ytlig resistens

NG1AE

Knäledsundersökning

KE1AE

Prostataundersökning via huden

KE1BE

Prostataundersökning via ändtarmen

EL3AE

Undersökning av spottkörteln

JN3AE

Krävande undersökning av abdomen

KH1AE

Urinvägsundersökning

JN1AE

Undersökning av övre buken

Bröstkörtelundersökningar
HA1BA

Mammografi, omfattande (inkl. ultraljudsundersökning)

HA1AE

Ultraljudsundersökning av bröstkörteln

HA1AT

Grovnålsbiopsi från bröstet med ultraljudsstyrning

HA3AT

Punktion av bröstkörtelcysta
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