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1. EXPERTARVODEN 
 

Expertarvoden förknippas i princip med ett skriftligt resultat, dess utvärdering och expertintervjuer. De skriftliga 
resultaten kan vara bland annat utlåtanden, artiklar, tidningsartiklar och insändare (t.ex. blogg). Bland annat 
kvalitativ bedömning av olika ansökningar kan beaktas som bedömning av skriftliga resultat. Ett skriftligt resultat 
debiteras enligt arbetsmängd och arbetstiden, ändå minst 168€. Reseersättningar och möjliga dagtraktament 
debiteras separat. 

 

Expertarvoden kan användas också som arbetshandledningsarvoden. Om arbetstagaren har 
arbetshandledningsutbildning på minst ett år, ska det ovan nämnda arvodet förhöjas med minst 
10 %. 

 

Utbildning Motsvarande tidigare examina Arvode/tim
me 

minst 

Utbildning på andra stadiet  84€ 105€ 
Närvårdare Till exempel. 

primärskötare 
tandskötare 
barnskötare 
medikalvaktmästare- 
ambulansförare 
konditionsskötare 
mentalvårdare/ skötare 
inom psykiatrisk vård 

  

Yrkeshögskoleexamen  95€ 137€ 
Barnmorska specialsjukskötare studielinje inom 

barnmorskearbete eller mödravård och 
kvinnosjukdomar laboratorieskötare, 
speciallaboratorieskötare sjukgymnast, 
specialsjukgymnast, röntgenskötare, 
specialröntgenskötare sjukskötare, 
specialsjukskötare tandvårdare, högre 
tandskötare hälsovårdare, 
specialsjukskötare, hälsovårdsstudielinje 

  

Bioanalytiker 

Fysioterapeut 

Röntgenskötare 
Sjukskötare 
Munhygienist 
Hälsovårdare 
Akutsjukskötare YH 

Rehabiliteringshandle
dare Naprapat 
Geronom Fotterapeut 
Socionom 
Högre yh  95€ 142€ 
Vetenskapshögskola  95€ 142€ 
Till kandidaten tillämpas yh:s 
grundexamina 
Magistern 
tillämpas också 
till sjukvårdslärare och 
chefen för vårdarbete 

   

Licentiat  105€ 152€ 

Doktor  105€ 152€ 



 

 

 
2. FÖRELÄSNINGSARVODE 

 
Föreläsningsarvoden består av att föreläsa. Man ska ta 
hänsyn till föreläsningens längd och tiden det tar att 
förbereda föreläsningen när arvodets storlek bestäms. Det 
ovan nämnda arvodet kan höjas med timfaktor som 
motsvarar den tid som använts för att förbereda 
föreläsningen. Engångsföreläsning betyder att 
föreläsningen hålls en gång. Återkommande undervisning 
betyder att det hålls två eller flera föreläsningar om 
samma ämne på begäran av samma uppdragsgivare. 

 
Om föreläsningen sparas i elektronisk form och kunden vill 
avtala om fortsatt användning (bl.a. licenstid) kan 
föreläsningsarvoden höjas minst 100% / licensmånad för 
material. Reseersättningar och dagtraktament faktureras 
separat. 

 
Utbildning Motsvarande tidigare examina Arvode / 

timme 
återkomman

de 
undervisning 

45 
min. 

minst 
engångsföreläs

ning 
45-60 min. 

Utbildning på andra stadiet  95€ 137€ 
Närvårdare Till exempel. primärskötare 

tandskötare barnskötare 
medikalvaktmästare- 
ambulansförare 
konditionsskötare 
mentalvårdare/ skötare inom 
psykiatrisk vård 

  

Yrkeshögskoleexamen  116€ 189€ 
Barnmorska specialsjukskötare studielinje 

inom barnmorskearbete eller 
mödravård och kvinnosjukdomar 

  

Bioanalytiker laboratorieskötare, 
speciallaboratorieskötare 

  

Fysioterapeut sjukgymnast, 
specialsjukgymnast 

  

Röntgenskötare specialröntgenskötare   

Sjukskötare specialsjukskötare   

Munhygienist    

Hälsovårdare    

Akutvårdare, YH    

Rehabiliteringshandledare    

Naprapat    

Geronom    

Fotterapeut    

Socionom    



 

 

 

Högre yh-examina inom social- och hälsovårdsbranschen samt 
vetenskapshögskolor 

 

Utbildning Motsvarande tidigare 
examina 

Arvode/timm
e 

minst 

Högre yh  126€ 189€ 

Vetenskapshögskola    

Till kandidaten 
tillämpas yh:s 
grundexamina 
 
Magistern 
tillämpas också 
till sjukvårdslärare och 
chefen för vårdarbete 

 126€ 189€ 

Licentiat  210€ 263€ 

Doktor  263€ 368€ 

 


