Prislista, intyg – gäller från 2020-07-12
I priserna nedan är moms inkluderad.

Intygstyp

Pris

Kommentarer

Adoptionsintyg

1500:-

Audiometri

300:-

Enkel screeningundersökning.

Au pair-intyg

1400/1700 :-

Man brukar få ett förtryckt intyg av sin agent. Fyll i de uppgifter som
önskas. Lite olika vad som krävs i provtagningsväg. Rådfråga oss vid behov.

Avbokning av resa

300:-

Blodgruppering

500:-

Kan behövas för diverse intyg. Ej moms på provtagning.

Dykintyg

1600:-

Avser intyg för apparatdykning/scuba. Ibland tillkommer behov av EKG,
arbetsprov, spirometri vilket ger ett högre pris. Intyg för professionell
dykning kräver specialistläkare.

EKG

350:-

EKG-tagning inklusive läkarbedömning.

Fallskärmsintyg

2300:-

Flygcertifikat

JAR FCL klass I –
förnyelse –
3000:JAR FCL klass II –
förstagångsintyg
– 2500:JAR FCL klass II
– förnyelse –
2300:-

Utfärdas hos oss av läkare med särskild behörighet. Rådfråga oss.

Invaliditetsintyg

2000-3500:-

Avser intyg till försäkringsbolag. Kostnad efter svårighetsgrad och
tidsåtgång. Betalas ofta av försäkringsbolaget. Rådfråga oss.

Kuskintyg

1200:-

Intyg för Svensk Travsport.

Körkort

900:-

Avser pris för högre körkortskompetenser. Övriga intyg enligt särskild rutin
(alkohol-drog, alkolås m fl). Rådfråga oss om något känns oklart.

Lungröntgen

750:-

Pris inkluderar remiss, undersökning samt bedömning av svar. Undersökning
görs vid Unilabs Röntgen alt Aleris Röntgen – Göteborg, Jönköping, Karlstad.

Medhavda mediciner

300:-

Ta ut aktuell medicinlista som signeras och bifogas intyg utfärdat på
engelska.

Medicinska kontroller i
arbetslivet – enligt
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter.

Socialstyrelsens intyg + HIV-test. Eventuellt tillägg om andra prover krävs.

Finns många typer av intyg där olika krav ställs. Rådfråga oss.

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap - MSB

1800/2200:-

Inför insats 1800:-. Efter insats 2200:- (prover).

Parkeringsintyg

1000:-

Kommunen där Du bor har vanligen det intyg som skall fyllas i.

Sjöfartsintyg

1500:-

Utfärdas hos oss av läkare med behörighet via Internet – ”STCW Manila”.

Spirometri

600:-

Grundavgift. Avancerad utvärdering, provokationer efter avtal.

Studier utomlands

1500:-

Inkluderar enklare provtagning. Rådfråga oss om större krav ställs.

Har Du önskemål om att få andra typer av intyg utfärdade – rådfråga oss.
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