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KOMMUNAL VETERINÄRTAXA 1.1.2019
§1

Tillämpningsområde
En kommunal veterinär har rätt att för veterinärhjälp och utfärdande av
intyg inom sitt tjänsteområde ta ut arvoden och kostnadsersättningar hos
djurets ägare eller innehavare i enlighet med denna kommunala veterinärtaxa. Taxan tillämpas inte om veterinärhjälpen eller intygen ersätts
med statsmedel på grunder som bestäms särskilt.
Anmärkning
Kommunen kan enligt prövning delta i de kostnader som förorsakats
ägaren till eller innehavaren av ett husdjur i enlighet med 22 § i veterinärvårdslagen (765/2009).

§2

Besöks- och konsultationsarvoden

mom. 1

Rätt till besöks- och konsultationsarvode
En veterinär har rätt att för veterinärhjälp ta ut arvoden för besök och
telefonkonsultationer enligt mom. 2–4 i denna bestämmelse, om inte något annat bestäms i denna taxa. I besöksarvodet ingår enkla (vanliga)
diagnoser samt vårdåtgärder och vårdanvisningar, såsom klinisk rutinundersökning, vaccinationer och recept.

mom. 2

Besöksarvode, €

Patientbesök hos veterinären
1
2
3

Första besöket
Följande patienter under samma besök
Återbesök på grund av tidigare utredd sjukdom

29,49
11,80
11,80

Tillämpningsanvisning
Upprepade besök då ett djur får en serie sprutor utgör återbesök
enligt punkt 3.
mom. 3

Besöksarvode, €

Hembesök av veterinär
Resans längd (enkel resa), km:
1–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
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33,01
35,38
37,73
40,10
42,47
44,82
47,16
49,52
51,82
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över 50

för varje följande 10
km:
4,72

Tillämpningsanvisning
I besöksarvodet som bestäms enligt resans längd har beaktats den
tid som åtgått för resan till och från besöksstället inklusive de uppgifter som anges i mom. 1. Det besöksarvode som faktureras kunden bestäms enligt den verkliga sträckan från veterinärens tjänstgöringsställe, eller det ställe som veterinären befinner sig på under
en tjänsteförrättningsresa (sjukbesök e.d.), till det hushåll som begärt veterinärbesöket. Veterinären har ändå rätt att av varje kund ta
ut åtminstone det lägsta besöksarvodet enligt mom. 3. Om veterinären under samma resa avlägger flera sjukbesök, räknas alla besöksarvoden ihop enligt de verkliga sträckorna mellan besöksställena och varje kund betalar en relativ andel av det sammanräknade
totala besöksarvodet.
Om veterinärens besök avbokas när han eller hon redan är på väg,
har veterinären rätt att ta ut ett besöksarvode som motsvarar högst
den tillryggalagda sträckan (enkel resa).
Med stöd av sin rätt att leda och övervaka arbetet fastställer arbetsgivaren vid behov veterinärens tjänstgöringsställe, bland annat var
veterinären ska ha jour och vilket ställe som under jourtid utgör utgångspunkten för beräkning av resans längd enligt mom. 3.
mom. 4

Konsultationsarvoden
1

Recept inklusive vanliga vårdanvisningar eller
förnyande av recept och anvisningar för fortsatt vård vilka på begäran getts per telefon till
djurets ägare eller innehavare

Arvode högst
8,95 €/djur

2

Veterinärmedicinsk telefonrådgivning till djurets ägare eller innehavare under jourtid

Ersättning som bestäms lokalt av kommunen

Tillämpningsanvisning
Konsultationsarvode enligt punkt 1 får tas ut också när djurets ägare
eller innehavare utan djuret besöker veterinären på mottagningen
för att få recept och vårdanvisningar. Veterinären har rätt till konsultationsarvode när han eller hon i enlighet med mom. 4 har skrivit ut
ett recept, gett vårdanvisningar eller under jourtid gett råd per telefon till djurets ägare eller innehavare. Råd och anvisningar m.m.
som ges per telefon ersätter i allmänhet ett besök på mottagningen.
Om telefonsamtalet föranleder ett besök får konsultationsarvode
inte tas ut.
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Arvodet för telefonkonsultation enligt punkt 2 tillämpas om kommunen har beslutat införa systemet och om rådgivningssamtalen kan
påvisas. I det lokala telefonrådgivningssystemet ska beaktas
lagstadgade förutsättningar och begränsningar för avgiftsbelagd telefonrådgivning. Konsultationsarvode enligt punkt 2 betalas inte för
rådgivning som veterinären har rätt att få arvode för enligt § 5.
§3

Åtgärds-, inspektions-, besiktnings- och undersökningsarvoden m.m.
En veterinär har rätt att utöver besöksarvode enligt § 2 ta ut arvoden för
åtgärder, inspektioner, besiktningar och undersökningar som utförs i
samband med besöket, högst till det belopp som anges i denna bestämmelse.
Veterinären bestämmer åtgärdsarvodets storlek i varje enskilt fall utgående från åtgärdens svårighetsgrad, arbetsmängden, tidsåtgången och
den yrkesskicklighet som i allmänhet krävs av veterinären.
Varje åtgärd med de tilläggsåtgärder som normalt hör till åtgärden utgör
en helhet.
Tillämpningsanvisning
Åtgärdsgrupperingen (grundnivå, krävande och mycket krävande)
baserar sig på en helhetsbedömning av åtgärdens svårighetsgrad,
arbetsmängden och tidsåtgången. Krävande och mycket krävande
åtgärder utgör undantag. Åtgärdens kravnivå kan i allmänhet uppskattas på förhand, men av oförutsedda skäl kan kravnivån ändras.
Om dessutom en annan åtgärd anknyter till eller ingår i åtgärden,
bestäms debiteringen enligt den mest krävande åtgärden, och åtgärderna debiteras inte separat. Till exempel ingår rektalpalpation i
ovariediagnostik, och palpationen debiteras inte separat. Likaså debiterar veterinären endast för ovariediagnostik om en manuell dräktighetsundersökning påkallar ovariediagnostik. Åtgärderna i punkt
250 är däremot separata åtgärder som debiteras för sig.
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Åtgärd

Åtgärdsarvode,
högst €

100

Kirurgiska åtgärder, nyttodjur

101

Baskirurgi
– T.ex. tandraspning, borttagning av extra spene, hornamputation, suturering av litet sår

102

103

Krävande kirurgisk åtgärd
– T.ex. kastrering, tandextraktion, avlägsnande av främmande kropp, dislokationsoperation, suturering av stort sår,
spjälning, avlägsnande av tumör, navelbråck
Mycket krävande kirurgisk åtgärd som är tidskrävande eller
kräver särskild kunnighet
– T.ex. ljumskbråck, kejsarsnitt

150

Kirurgiska åtgärder, smådjur

151

Baskirurgi
– T.ex. sårsuturering, katetrisering eller kastrering av katt,
avlägsnande av tandsten eller extraktion av mjölktand, avlägsnande av enstaka hudtumör

152

153

Krävande kirurgisk åtgärd
– T.ex. kirurgi som sträcker sig till bukhålan, kastrering av
hund, sterilisering av katt, insättning av öga
Mycket krävande kirurgisk åtgärd som är tidskrävande eller
kräver särskild kunnighet
– T.ex. omfattande avlägsnande av juvertumör hos hund,
magvridningsoperation, benkirurgi, avlägsnande av främmande kropp, kejsarsnitt, sterilisering av hund, avlägsnande
av öga

200

Invärtesmedicin och obstetrik

201

Basåtgärd
– Klinisk rutinundersökning och vanlig diagnos, behandling
och anvisningar: T.ex. juverinflammation, acetonemi, förlamning, agalakti hos sugga, manuell ovariediagnostik eller
dräktighetsundersökning, vaginoskopi och uterusbehandling, hälsokontroll av en djurbesättning eller ett djur med
tanke på smittsamma sjukdomar eller förädlingsproblem, artificiell insemination, öronrengöring på smådjur, primära avmaskningsåtgärder
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Åtgärd
202

203

Åtgärdsarvode,
högst €

Krävande åtgärd
– Grundlig tidskrävande klinisk undersökning: T.ex. förlossningsassistans, livmoderframfall, inläggning av drän, undersökning av hälta, vidareåtgärder vid hud- och invärtessjukdomar hos smådjur
Hälsokontroll och intyg
Tillämpningsanvisning
Det är fråga om en grundlig och tidskrävande kontroll av
friska djur inför försäljning eller teckning av försäkring o.d.
ändamål.

204

205

Separat rekvirerat veterinärintyg eller utlåtande om t.ex.
röntgenbilder eller laboratorieundersökningar

70,76

29,66

29,66

Mer krävande och omfattande klinisk undersökning än klinisk rutinundersökning, som inte leder till åtgärder eller
undersökningar som avses i denna paragraf
Tillämpningsanvisning
Det är fråga om en klart mer omfattande och tidskrävande
undersökning för utredning av sjukdom hos ett djur än sådan rutinundersökning som avses i § 2 och som ingår i besöksarvodet. Arvodet tas inte ut om veterinären i samband
med undersökningen vidtar åtgärder enligt denna paragraf
för vilka separat arvode debiteras.

29,66

250
251

Sedering, anestesi, vätsketerapi
sedering, bedövning, anestesi

15,58

252

inhalationsanestesi

18,91

253

eutanasi

18,91

254

vätsketerapi, blodtransfusion

22,26

300
301

Provtagning
Grundläggande prov
– T.ex. våmprov, mjölkprov/djur, blodprov, PAPA,
skrap-prov, urinprov genom kompression, cystocentes, ascitesprov, provtagning på fiskar

5,93
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Åtgärd
302

Åtgärdsarvode,
högst €

Krävande provtagning
– T.ex. spermaprov, katetrisering, uterusprov, uterusbiopsi
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Åtgärd

Åtgärdsarvode,
högst €

400

Laboratorieundersökningar

401

Grundläggande laboratorieundersökning
– T.ex. urinprov med testremsa, urindensitet, hematokrit,
undersökning av våmprov, mikroskopisk undersökning av
prov

402

Krävande laboratorieundersökning
– T.ex. B-leukocyter, diff. av leukocyter, resistensbestämning, provodling, spermaanalys

7,80

11,12

500

Röntgen- och ultraljudsundersökningar

501
502

grundavgift för rtg-fotografering, 2 bilder
följande bilder, styckepris

21,15
3,57

503

ultraljudsundersökningar

39,53

§4

Massarbete
En veterinär har rätt att ta ut arvoden för massarbete (t.ex. vaccinationer,
steriliseringar, behandling av juverinflammation, hälsovårdsarbete) enligt
tabellen nedan. Vid massarbete som gäller ett synnerligen stort antal djur
ingås på förhand separat överenskommelse om arvodet, men det får inte
överstiga de belopp som anges här.
1

Om ett skriftligt hälsovårdsavtal som baserar sig på det nationella
hälsovårdssystemet ingåtts mellan gården och veterinären, är arvodet för massarbete högst 43,47 € för varje påbörjad halvtimme. Arvodets storlek beror på veterinärens yrkeskunnighet och arbetets
natur.

2

Om inget skriftligt hälsovårdsavtal som baserar sig på det nationella
hälsovårdssystemet ingåtts mellan gården och veterinären, tillämpas tabellen nedan i faktureringen av massarbetet (vaccinationer
m.m.). Om massarbetet kräver extra tid på grund att arbetet blivit
fördröjt eller av andra liknande orsaker som inte beror på veterinären, har veterinären rätt att höja besöksarvodet enligt tabellen med
högst 50 %.

600

Vaccination eller motsvarande massarbete

610

Första djuret

620
621
622

Följande djur:
nötkreatur, svin m.m.
renar
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Tillämpningsanvisning
Om veterinären utför här avsett massarbete vid ett besök som föranletts av annat arbete, tas besöksarvode enligt § 2 mom. 3 ut endast en gång per besök. I sådana fall betalas också för första djuret
vid massarbete endast åtgärdsarvode enligt punkt 620. Massarbete
utförs i allmänhet under annan tid än jourtid.
§5

Rådgivning och utarbetande av hälsovårdsplan

mom. 1

Rådgivning
Rådgivningsarvode

mom. 2

1

En veterinär som i samband med massarbete eller annat arbete
ger rådgivning för ett eller flera andra djur har rätt att för dessa djur
ta ut ett rådgivningsarvode på högst 39,51 € oberoende av djurens
antal.

2

För ett separat rådgivningsbesök har veterinären rätt till ett rådgivningsarvode på högst 44,53 € för varje påbörjad halvtimme.

Utarbetande av en hälsovårdsplan
För utarbetande av en skriftlig hälsovårdsplan har en veterinär rätt till ett
arvode som avtalas separat utgående från arbetets svårighetsgrad och
tidsåtgången. När arvodet avtalas kan mom. 1 punkt 2 i denna paragraf
användas som vägledning. Arvodet innefattar också besök som behövs
för utarbetandet av hälsovårdsplanen.

§6

Grunder för höjning av arvodena

mom. 1

Förhöjning för specialveterinärer
En specialveterinär har rätt att med högst 25 % höja åtgärdsarvodena
enligt § 3 för åtgärder som hör till hans eller hennes specialområde.
Tillämpningsanvisning
Förhöjningen kan göras om specialiseringsutbildningen ger mervärde för åtgärden.

mom. 2

Höjning för behandling av andra djur än nyttodjur
En veterinär har rätt att höja arvodena enligt § 2–3 med högst 25 % vid
behandling av andra djur än nyttodjur.
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Höjning av vissa arvoden under obekväm arbetstid
En veterinär har rätt att höja arvodena enligt § 2–4 under kvällar, nätter,
veckoslut och söckenhelger enligt följande:
Tidpunkten för veterinärens insats

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2

Förhöjningsprocent

Vardagar
mån–fre
lör

kl. 17.00–22.00
50
kl. 8.00–22.00
50
kl. 22.00–8.00
100
På söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen,
första maj, julafton, midsommarafton och påskafton
En jourhavande veterinär som utsetts att sköta veterinärjour och som betalas sådan grundersättning för jour som avses i § 4 i bilaga 5 i läkaravtalet
kl. 8.00–22.00
50
kl. 22.00–8.00
100
Annan än jourhavande veterinär
100
Om veterinärens insats slutförs efter det klockslag som anges i tabellen
har veterinären rätt till förhöjningen i det fallet att merparten av insatsen
har gjorts före klockslaget i fråga.
Veterinären har inte rätt till dessa förhöjningar i följande fall:

mom. 4

–

Insatserna har gjorts vid en tidpunkt som anges i detta moment av
skäl som beror på veterinären och inte är tvingande

–

Den som tillkallat veterinären har uppgett att fallet inte är brådskande

–

Insatserna har gjorts under mottagningstid som veterinären själv
eller en annan veterinär som är verksam inom samma tjänsteområde har under vardagar före kl. 8.00 eller efter kl. 17.00

–

Det är fråga om konsultationsarvode under jour enligt § 2 mom. 4
punkt 2 ovan.

Tillägg för särförhållanden
En veterinär har rätt att höja åtgärdsarvodena i § 3 med 12,46 €, om det
är fråga om en åtgärd som är synnerligen smutsig eller som fordrar att
särskilda hygieniska föreskrifter iakttas eller om arbetsförhållandena är
synnerligen svåra.
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Tillämpningsanvisning
Förhöjningsgrund kan vara t.ex. åtgärder i samband med smittsamma sjukdomar som förutsätter att särskilda hygieniska föreskrifter iakttas. Däremot ger t.ex. rektalpalpation inte rätt till förhöjning,
vilket tillskrivs åtgärdens karaktär.
mom. 5
Förhöjning för användning av veterinärens egna mottagningsutrymmen
eller utrustning
En veterinär som inte anvisats mottagningsutrymmen av arbetsgivaren
har rätt att höja besöksarvodena i § 2 mom. 2 (patientbesök hos veterinären) med högst 2,37 €.
En veterinär som inte fått laboratorie-, röntgen- eller ultraljudsapparatur
av arbetsgivaren får höja åtgärdsarvodena i grupp 400 (laboratorieundersökningar) respektive grupp 500 (röntgen- och ultraljudsundersökningar)
i § 3 med 20 %.
Anmärkning
Se 18 § i veterinärvårdslagen angående kommunens skyldighet att
anvisa lokaler och redskap.
§7

Kostnadsersättningar

mom. 1

Läkemedel m.m.
En veterinär har rätt att ta ut ersättning enligt de faktiska kostnaderna för
läkemedel, vaccin, serum, förbandsmaterial och annat material som används vid behandlingen.

mom. 2

Avgifter som utomstående serviceproducenter debiterar
En veterinär har rätt att mot faktura ta ut avgifter som utomstående serviceproducenter debiterar, med tillägg för eventuella utgifter för postbefordran och postning. För postning av prov har veterinären rätt att ta ut
en handläggningsavgift på högst 5,93 €.

mom. 3

Resekostnader
En veterinär har rätt att för resekostnader som uppstår i samband med
veterinärinsats ta ut ersättning enligt bilaga 16 i AKTA, dock så att ersättningen för användning av egen bil alltid följer den högsta kilometerersättningen på orten enligt bilaga 16 § 5. En veterinär som medför normal
veterinärutrustning har rätt till tilläggsersättning för resa med egen bil på
samma sätt som sådana tjänsteinnehavare som är tvungna att i egen bil
transportera maskiner och anordningar som väger över 80 kg eller är
skrymmande.
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Tillämpningsanvisning
För en veterinär sjunker inte ersättningsgrunden för användning av
egen bil efter de 5 000 första kilometrarna på det sätt som anges i
AKTA bilaga 16 § 5.
mom. 4

Inkassokostnader
En veterinär som blir tvungen att skriftligen driva in obetalda arvoden av
djurägaren eller djurinnehavaren har rätt att utöver direkta indrivningskostnader ta ut ett faktureringstillägg på högst 5 €.

§8

Taxans giltighetstid
Denna taxa gäller fr.o.m. 1.1.2019.
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