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Grundtaxa KOSTNAD Kommentar 
Grundtaxa vid utnyttjande av 
7T-utrustningen 

400:-/timme Inkluderar sedvanligt 
förbrukningsmaterial m.m. 

Tillägg 
Medverkan av Fo-SSK vid 
utförande av projekt 

200:-/timme I mån av tillgänglighet 
(arbetstider helgfri dag 8-16) 

Fysik/teknikstöd från 7T staff 
i olika delar av projektet 

300:-/timme I mån av tillgänglighet 
(arbetstider helgfri dag 8-16) 

Klinisk bildgranskning 1000:-/undersökning 
Gd-kontrast vid 
humankörning per normaldos 

300:-/normaldos 

Kostnader för patient-
övervakning vid tex. narkos 

Finansieras av PI enligt överenskommelse med 7T-
facilitetens ledning och med faktiska kostnader. 

Specifik hård- eller mjukvara 
utanför facilitetens kontrakt 
med tillverkaren 

Möjlighet finns att ansöka om finansiellt stöd för 
specifik hård-eller mjukvara (primärt hårdvara). 
Ansökan tillställs 7T-facilitetens ledning för vidare 
hantering. Finansieras i övrigt av PI. 

Ersättning till 
forskningspersoner (friska 
frivilliga, patienter) 

Bekostas och utbetalas av PI i enlighet med tillämpligt 
etiktillstånd. 

7T Körkortsutbildning 
”scanning” 

2500:- Engångskostnad 

7T Körkortsutbildning 
”assistans” 

1000:- Engångskostnad 

Uppdatering av befintligt 
körkort 

0:_ Enligt rutiner 

Förnyad körkortsutbildning 1000:- Vid förnyad utbildning, om 
körkort inte har använts >1 år. 

Kommentarer: 
• Grundtaxa: En del av finansieringen för personal, samt kostnad för

förbrukningsmaterial, läggs ut på alla projekt i form av en grundtaxa vars nivå
evalueras på årsbasis av 7T-facilitetens ledning.

• Medverkan av Fo-SSK: Faktisk kostnad beräknas enligt
verksamhetsekonomen till ca 303 kr/timme (inkl sociala avgifter). Kostnaden
läggs delvis in i grundtaxan. 7T faciliteten har ansvar för finansiering av minst 1
fo-ssk utanför finansiering från VR och övriga anslagsgivare.

• Bildgranskning: Faktisk kostnad för granskning av us inom VO BoF ligger
mellan ca 800.- till 1200.-.

• Fysik/teknikstöd från 7T staff: Faktisk kostnad c:a 400:- per timme.
Kostnaden läggs delvis in i grundtaxan. I enlighet med VR:s krav på 7T
faciliteten finns c:a 2 (0,75+0,45+0,75) heltids MR-fysiker för projektstöd.
Detta stöd kan dock ej förväntas vara fullt täckande på sikt.

• Gd-kontrast vid humankörning per session: motsvarar faktiskt kostnad inkl
förbrukningsmaterial för kontrastinjektion.

• Sedvanligt förbrukningsmaterial vid humankörning: Faktiskt kostnad c:a
100:-. Kostnaden läggs in i grundtaxan.


