
*Studieuppstart      16 000 kr (engångskostnad)
Alternativt en timkostnad vid uppföljningsstudier   569 kr / timme

Utplock
Timkostnad       497 kr / timme 
Material, fråga efter kostnadsberäkning

Rör till alikvotering i robot ≤ 12 alikvoter á 225 µl (REMP)  
Serum, EDTA-plasma, citratplasma, LiHep-plasma, 
urin och likvor        115 kr / primärrör
Buffy coat (vid samtida alikvotering av plasma-rör ovan)  10 kr / alikvot

Rör till alikvotering i robot ”High Volume” ≤ 5 alikvoter á 2 ml      
EDTA-plasma, urin, likvor och Norgen preserverad plasma cfDNA  125 kr / primärrör
Streck preserverad plasma cfDNA    155 kr / primärrör 
Buffy coat (vid samtida alikvotering av plasma)   10 kr / alikvot 
Cellfraktion (vid samtida alikvotering av Norgen plasma)  17 kr / alikvot

Rör till alikvotering i robot ≤ 8 alikvoter á 500 µl      
EDTA helblod        151 kr / primärrör

Rör till direktinfrysning  
EDTA helblod (5 ml)      61 kr / primärrör
RNA-preserverande (10 ml)     67 kr / primärrör 
Faeces        77 kr / primärrör
Saliv        61 kr / primärrör

Rör med färskfrusen vävnad till direkt fryslagring
Grundkostnad       111 kr / provgivare 
Per alikvot       8 kr / rör 
Micronic-rör (3 ml)      14 kr / rör 
För kit-tillverkning tillkommer kostnad för material och arbetstid

Rör med RNA-preserverad vävnad till fryslagring
Grundkostnad       161 kr / provgivare 
Per alikvot       8 kr / rör 
Micronic-rör (3 ml) med RNAlater    28 kr / rör 
För kit-tillverkning tillkommer kostnad för material och arbetstid

I priserna ovan ingår 5 års förvaring i Biobank Västs frysarkiv. Därefter gäller priserna nedan.
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Endast frysförvaring (-20°C/- 80°C/-150°C)  
REMP300       0,2 kr / rör per år
LVL 1 ml       0,4 kr / rör per år
LVL 2 ml       0,8 kr / rör per år
2 ml rör       1 kr / rör per år
5 ml rör       2 kr / rör per år 
10 ml rör       3 kr / rör per år
Micronic-rör 3 ml      1,5 kr / rör per år
Nunc-rör 1 ml       1,5 kr / rör per år

Uppstart provinsamling på SÄS, NÄL, SkaS  
Tillägg till studieuppstart* ett länssjukhus   4000 kr
Tillägg till studieuppstart* två länssjukhus   6000 kr
Tillägg till studieuppstart* tre länssjukhus   8000 kr
För kostnad per prov fråga efter kostnadsberäkning

Övriga tjänster
Remisstjänst
Grundkostnad       3400 kr
Per remiss       5 kr

Kryopreservering av viabla celler (PBMC) 
Enligt standardprotokoll, per preparation   1200 kr 

DNA extraktion
EDTA helblod (4 ml)      299 kr / rör
EDTA helblod (1,3 ml)      199 kr / rör
EDTA helblod (500 µl)      115 kr / rör 
Priset inkluderar koncentrationsmätning med spektrofotometer

DNA normalisering
Timkostnad       497 kr / timme 
Material, fråga efter kostnadsberäkning

Omformatering mellan olika rör och plattformat
Timkostnad       497 kr / timme 
Material, fråga efter kostnadsberäkning
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