Prisoversikt tjenester Biobank1®
Alle priser er oppgitt i NOK, eksklusive mva.
Ta kontakt med Biobank1® for et uforpliktende prisestimat: Biobank1@helse-midt.no
En prosjektavtale må være signert før oppstart av prosjekt for å avklare ansvarsforhold, fakturainformasjon samt kvalitetssikring og prosjektets
omfang.
Rådgivningstjenester
NOK
Spesifikasjon
Rådgivning før oppstart
Rådgivning i forbindelse med f.eks. søknader og
informasjonsskriv, valg av prøvetype(r), planlegging av logistikk
Rådgivning
kr
- for prøvetaking og samtykkeskriv og inngåelse av prosjektavtaler.
Vi tilbyr rådgivning av biobankfaglig, medisinskfaglig og juridisk
art.
Prosjekt
Oppsett av prosjekt og opplæring i BioByte, tilganger, sikker
Engangsavgift, innsamlingsprosjekt
Engangssum
kr 20 000,00
lagring av data, brukerstøtte
Driftskostnad prosjekt
Årlig
kr
5 000,00 Årlig drifting av et prosjekt
Oppsett av prosjekt i BioByte, tilganger, sikker lagring av data,
Engangsavgift, bruksprosjekt
Engangssum
kr
5 000,00
brukerstøtte
Prøvehåndtering og lagring av biologisk materiale
Innsamling av prøver
Prøvetaking

Refusjon

kr

Spesialpreparering av prøver
Forskningslaboratoriet

Etter avtale

kr

Arbeidskostnad

Pris per time

kr

Refusjon

kr

Per rack/år

kr

Reagenser og forbruksvarer

Inkluderer prøvetaking, -sentrifugering, -alikvotering, - registrering -merking og frysing ved bruk av sykehusenes
laboratorieavdelinger hvor Biobank1® er etablert
- Prøvebearbeiding utover standard prosedyrer
Aktuelle laboratorietjenester (etter avtale, og ved kapasitet):
530,00 RNA/(DNA)-isolering fra celler og vev, PCR og tillaging av
vevsmatriser
-

Refusjon av faktiske kostnader for reagenser og forbruksvarer

Lagring av prøver
Lagring av prøver i -80 ° C fryser

Gjelder skapfrysere tilknyttet alarmberedskap, adgangskontroll
2 500,00 og temperaturlogging. Årlig debitering for lagring i januar.
Beregning av kostnad basert på antall reserverte rack.

Uttak av prøver
Biologisk materiale
Materiale innsamlet og bekostet av Biobank1®

Pris per prøve

kr

-

Materiale innsamlet og bekostet av prosjekt
Utlevering og forsendelse av prøver

Etter avtale

kr

-

Arbeidskostnad

Pris per time

kr

Fraktkostnader

Refusjon

Andre kostnader generelt
Arbeidskostnad

530,00

Beregnet etter faktiske kostnader Biobank1® har hatt i
forbindelse med innsamling av prøver
Beregnes ved forespørsel
Dataarbeid, plukking og pakking av prøver for forsendelse,
administrasjon osv.

kr
Andre kostnader

Pris per time

kr

Påløpte kostnader for Biobank1®

Refusjon

kr

Etikettskrivere

Refusjon

kr

530,00 Annet arbeid som tilkommer, etter avtale
Refusjon av faktiske kostnader som reiseutgifter, forbruksvarer
etc.
-
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