
Hälsodeklaration 



Fylliföljandeinformationsanningsenligtochkryssaiderutorsomstämmeröverensmeddig 






Namn: 


Personnr: 

Gatuadress: 

Mobil: 


Postnrochort: 
E-post: 

Ev.mediciner: 

Ev.allergier: 

Sättkryssirutanomföljandepåståendenstämmeröverens 




Fördigsomskaopereras: 
Vikt: 

Längd: 

CRP: 


Puls/minut1mätning: 



Ja|Nej 
Anserdudigfulltfrisk?

Systoliskttryck1mätning: 

Diastoliskttryck1mätning: 

Ja|Nej 

▢ ▢

▢ ▢Behandlasdufördepressionellerångest,tar
dulugnandemedel? 
▢ ▢H arduvaritsjukdesenastetvåveckorna,tagit

penicillin(antibiotika)? 
➢
Omja,
▢ ▢Ä rdugravidellerammardu? 
vilken/vilka?____________________________ 
▢ ▢H ardupacemaker,hjärt/kärlsjukdomellerhögt ▢ ▢Använderduhydrokinonellerkortisoninågon
blodtryck? 
form? 
▢ ▢B ehandlasdufördiabetesellerepilepsi? 
▢ ▢Besvärasduavsväljstörningarellersura
uppstötningar? 
▢ ▢B ehandlasduförimmunitetsjukdom,HIV,
AIDS,blodsmitta,blodsjukdomellerblödarsjuka? 


➢ Omja,
vilken/vilka?____________________________ 
➢ Omja,
vilken/vilka?____________________________  ▢ ▢Rökerellersnusardu(antalcigaretter/dag)? 
▢ ▢B ehandlasdumedantikoagulantia

(blodförtunnandemedicin)elleräterOmega
➢ ______________________________________ 
3/Omega6? 
▢ ▢H ardugenomgåtttidigareoperationeller
▢ ▢B ehandlasduförgulsotellerhepatit? 
skönhetsingrepp? 
▢ ▢B ehandlasdumedacetylsalicylsyraeller
NSAID(antiinflammation)? 
➢ Omja, 
vilken/vilka,
▢ ▢B ehandlasduförherpesellerannatvirus? 
när?__________________________________ 
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Fördigsomskautföranågonformavhudvårdsbehandling: 
Ja|Nej 
Ja|Nej 
Anserdudigfulltfrisk?
NärutsattedudinhudförUVAellerUVB
senast(solellersolarium,datum)? 
Ärdugravidellerammardu?

➢ ____________________________________ 
Behandlasduförimmunitetsjukdom,HIV,
AIDS,blodsmitta,blodsjukdomellerblödarsjuka? 
Rökerellersnusardu(antalcigaretter/dag)? 


➢ Omja,
➢ ____________________________________ 
vilken/vilka?___________________________ 
Hardugenomgåtttidigareskönhetsingrepp?
Behandlasdumedantikoagulantia
(blodförtunnandemedicin)elleräterOmega
➢ Omja, 
3/Omega6?
vilken/vilka,
Behandlasduförgulsotellerhepatit?
när?_________________________________ 
Vidborttagningavhudförändringar,hardina
Behandlasduförherpesellerannatvirus?
hudförändringarkonstateratsofarligaav
Använderduisotretinoinellerkortisoninågon
hudläkare?
form?

▢ ▢
▢ ▢
▢ ▢







▢ ▢
▢ ▢

▢ ▢
▢ ▢
▢ ▢
▢ ▢

▢ ▢





▢ ▢















Fördigsomskautförakliniktandblekning 

Ja|Nej 
Närbesöktedusenastdin
tandläkare/tandhygienist(datum)? 

➢ __________________________________


Ja|Nej 
Ärdutandvårdsrädd?
Harduspänningshuvudvärk?
Gnisslardutänder?

▢ ▢

▢ ▢
R
 ökerellersnusardu(Hurmycket)? 


▢ ▢

▢ ▢

▢ ▢

▢ ▢Liderduavdåligandedräkt? 
▢ ▢Liderduavmuntorrhet? 
▢ ▢Harduoftahålitänderna? 
▢ ▢Liderduavtandlossning? 
▢ ▢Fastnardetmatmellantänderna? 
▢ ▢Ilardetinågratänder? 
▢ ▢Harduproblemfråntunga,svalg,gom? 



➢ __________________________________ 

▢ ▢H ardublektdinatändertidigare? 


➢ Omja,

när?______________________________

▢ ▢H ardutandimplantat? 
▢ ▢H ardukänsligatandhalsar? 
▢ ▢Ä rtandköttetlättblödande? 













Foto&marknadsföringsavtalmellanStockholmMedicusochpatient/kund
Jagsamtyckerattbilderochfilmersomtasunderbehandling/operationfåranvändasimarknadsföringssyfte
såsompåhemsidanochsocialakanaler.Utmärkandesignaturerpåpatientens/kundenskropp(leverfläckar,
födelsemärken,tatueringar,ärrosv)suddasutförattsäkerställaattingenkankännaigenpersonenpåbilden. 

Jag
 samtyckertillattbildernaoch/ellerfilmernaanvändsiföljandesammanhang: 
Bildernaoch/ellerfilmernafåranvändasionlinereklamsammanhangförStockholmMedicusverksamheto
 m
patient/kundkryssaridennaruta 
Iövrigtgällerföljandevillkor:
Patientens/kundensnamnfåra
 nvändasianslutningtillbildernao
 mpatient/kundkryssaridennaruta,ominte
hållspatient/kundanonym


▢
▢





Jagharsvaratsanningsenligtpåovanståendefrågorsamtharkompletteratmedeventuellviktig
informationförattundvikaeventuellariskerisambandmedbehandling. 
Underskrift 


Ort 

Datum 
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Allmännavillkor 



Checkairutornanärduhartagitdelavföljandeinformationochsigneralängstner 


Riktpriser 
Samtligap
 riserp
 åv årab
 ehandlingaro
 chingreppä rr iktpriser.E xakta
priser,p
 aketprisero
 cho
 fferterlämnass kriftligtis ambandm
 ed
förundersökning.L ämnadep
 risero
 cho
 fferterg ällero
 mingena nnan
överenskommelset räffatst rettio( 30)d
 agarf rånu
 tskriftsdatum.O
 ffert
ellero
 rderbekräftelseg ällerm
 edr eservationf öro
 annonseradep
 rishöjningar
vilketinnebära ttleveransdagensp
 risg äller.P
 rislistor,p
 aketprisero
 ch
offerterä ra lltida ngivnainklusivem
 omso
 mingeta nnata nges.
Prisförändringars kerlöpandeo
 cha viserasp
 åv årh
 emsida.P
 resentkort
gällerti
 llsvidareo
 cha lltidm
 instit våå rf rånu
 tfärdandet. 

Aktivitetspriser,k ampanjprisero
 chs pecialerbjudanden 
Prislistag ällero
 mingeta nnata vtalats.A
 ktivitetspriser,k ampanjpriser
ochs pecialerbjudandeä rti
 dsbegränsadeo
 chg ällerf öre
bruttoprislista.Individuellas pecialprisero
 chs pecialprislistork aninte
kombinerasm
 eda ktivitetspriser,k ampanjprisere ller
specialerbjudanden. 

Dinb
 ehandlare 
Klinikensp
 ersonala rbetarit eam,o
 likap
 ersonalh
 aro
 likak ompetens
föra tte rbjudad
 igd
 ens törstas akkunskapens omk rävsiv arjee nskilt
uppdrag.E nd
 elegationf rånk linikensledningg ers onikau
 tvald
personalm
 eds peciellk unskapti
 llstånda ttu
 tförat jänsterf öra ttg ed
 ig
såh
 ögp
 restandas omm
 öjligt.Innank linikenst jänstert ars inb
 örjanä r
detd
 ärföra vv ikta ttö
 verenskommelset räffatso
 mu
 ppdragetso
 mfattning,
omv ilkak ompetensers oma nsesb
 ehövasf öra ttf ullföljau
 ppdrageto
 chv ad
uppdragetk ommera ttk osta.U
 ppdragetsk ompetenserk anv arieraf rån
tillfälleti
 llti
 llfälleo
 chä ra ldrigk nutnati
 lle ns pecifikp
 erson– d
 uk ank omma
attt räffao
 likab
 ehandlarem
 edk linikdelegationa ttu
 tföralikat jänst. 

Omk onsultation 
Enk onsultationä ra npassadti
 lld
 ens pecifikat jänstd
 ue fterfrågar.D
 e
svard
 uf årv idk onsultationstillfälletg ällers åledesd
 ens pecifika
tjänsten.E ttk onsultationstillfällea vsera ttg ällae n( 1)e nskildt jänst
föra ttb
 ehållat ydlighet. 
Ärd
 uintresserada vo
 likat jänsterb
 okard
 ufl
 erap
 åföljandek onsultationer. 
● Nyak underm
 åsteb
 okak onsultationstillfällem
 inst2
 d
 agarf öre
behandling( eller3
 0d
 agarf öreingrepp)f örm
 öjlighetti
 llb
 etänketid. 
● Repeterandeb
 ehandlingar/ingreppinom6
 m
 ånadernak räveringenn
 ytt
konsultationstillfälle. 
● Villd
 ur epeterab
 ehandling/ingreppm
 en6
 m
 ånaderh
 arp
 asseratm
 åste
dub
 okan
 yttk onsultationstillfälle. 

Omk onsultationsavgift 
Konsultationsavgiftenv arierarb
 eroendep
 åv ilkent jänsts oma vses.
Betalningg örsis ambandm
 edb
 okningeno
 chb
 etalasm
 edd
 int elefon.
Duk anv äljam
 ellana ttb
 etalad
 irektf rånd
 ittk onto,g enomS wish,
medm
 ånadsfakturae llerv iar äntefrid
 elbetalning. 

Omk allelser– o
 chp
 åminnelser 
Närd
 ur eserverare nti
 dh
 oso
 sss kickase ttb
 ekräftelsemejlp
 er
automatikti
 lld
 enm
 ejladressd
 uu
 ppgett.F ård
 uingetm
 ejlk an
anledningenv araa ttd
 ua ngettf elm
 ejladresse llera ttd
 itts pamfilter
placeratv årb
 ekräftelseid
 ins kräpkorg. 
Vänligenn
 oteraa ttv iintet arn
 ågota nsvarv ares igf örb
 okningstjänsten. 

Oma v– o
 cho
 mbokning 
Närd
 ub
 okare nt jänsth
 oso
 ssf örstag ångens kapase ttk onto.D
 etta
kontok and
 us edana dministreras jälv,a lltsåä ndrad
 inb
 ehandlingstid
hurd
 uv ill,n
 ärd
 uv ill. 
Villd
 uo
 mbokad
 inb
 ehandlingstidm
 edk ortv arselä rd
 ettam
 öjligt. 

Ombokningskostnadenä rf.n.S ek5
 00. 

•V
 illd
 uo
 mbokae llera vbokad
 inb
 okadek linikbehandlingu
 tane xtra
ombokningskostnadm
 åsted
 ets kes enast4
 d
 agarf örer eserveratd
 atum 
•H
 ard
 uintea vbokatd
 ink linikbehandlingo
 chu
 teblirf rånd
 ittb
 esök
debiterarv i1
 00%
 a vv ärdet 
•V
 illd
 uo
 mbokad
 ino
 perationstidm
 åsted
 ets kes enast3
 0d
 agarf öre
överenskommetd
 atum. 
•O
 mbokningskostnadenä rf.n.2
 0%
 a vt jänstensv ärde 
•H
 ard
 uintea vbokatd
 ino
 perationstido
 chu
 teblirf rånd
 ittb
 esökd
 ebiterar
vi2
 0%
 a vv ärdet
•V
 idu
 ppvisandea vläkare/sjukintyg/PCR-testh
 ard
 um
 öjligheta ttä ndrad
 in
reserveradeti
 du
 tane xtrak ostnado
 avsettv ilkent jänstd
 uv alt. 




Oma vbokning” sista-minuten” 
Behöverd
 uo
 mbokad
 inr eserveradeti
 di" sista-minuten"
ringv årv äxelv ia+ 468
 2
 185
 18. 

Ombokningsavgiftti
 llkommerm
 edS ek5
 00. 

Omf akturav idu
 teblivetb
 esök( nos how) 
Uteblivetb
 esök( nos how)d
 ebiterasm
 ed: 
● 100%
 a vt jänstensv ärdev idk linikbehandling 
● 20%
 a vt jänstensv ärdev ido
 peration 
● Sek1
 5
 00v idu
 teblivenR
 ådgivning/Konsultationo
 ch
Efterkontroll 
● Förskottsbetaldt jänste rsättsintev idu
 teblivetb
 esök 
Kostnadf öra dministrationd
 ebiterasm
 ed> S ek4
 00p
 erti
 llfälle. 

Omb
 etalningo
 peration 
Betalningg örs3
 0d
 agarf örep
 laneratingrepp. 
Duk anä ndram
 enintea vbokad
 inti
 ds enareä n2
 0d
 agar
föreb
 ehandling.E ja vbokadb
 ehandlingstidd
 ebiterasm
 ed
50%
 a vo
 perationensv ärde.A
 vbokninga vti
 dd
 ebiteras
20%a vo
 perationensv ärde. 
Avbokningarv iam
 ejla ccepterasinte.K
 ostnadf öra dministration
debiterasm
 ed> S ek4
 00p
 erti
 llfälle. 

Patientjournal 
Utdraga vjournalanteckningard
 ebiterasp
 erti
 llfällem
 ed
f.n.( 2021-06-21)S ek1
 000. 

Omk lagomål,å terköpo
 chk reditering 
Eventuellak lagomåle llerr eklamationerm
 eddelass kriftligt
tillS tockholmsM
 edicusinom1
 0a rbetsdagare fter
tjänstensu
 tförande.F elbokningar,d
 ubbelbokningare ller
förseningarb
 erättigarinteti
 lls kadeståndsanspråke ller
kompensation.E ventuellaå terköpo
 ch/ellerk rediteringars keri
överenskommelsem
 ellanS tockholmsM
 edicuso
 chd
 igs om
kund/p
 atient.Å
 terköpo
 ch/ellerk rediteringe ffektueras
omgåendee fterg emensamö
 verenskommelse.V
 ägledningfi
 nns
hosA
 llmännaR
 eklamationsnämnden,k onsumentvägledningeni
dink ommune llerS ocialstyrelsen. 

OmF orceM
 ajeure 
Omb
 ehandlings-e llero
 perationstidf örsenase ller
förhindrasg enomk rig,e ldsvåda,s trejk,lockout,b
 ristp
 å
arbetskrafte llerr åvara,m
 yndighetsbeslut,s tatliga
ingripandee llera ndrao
 mständigheteru
 tomS tockholms
Medicusk ontrollb
 erättigard
 ettati
 llm
 otsvarandef örlängninga v
leveranstid.S tockholmsM
 edicusä rintes kyldigaa ttf ullgöras ina
förpliktelsere nligta vtale llera nsvaraf örs kadorti
 llf öljda v
händelseru
 tomS tockholmsM
 edicusk ontroll.O
 mf örseningen
ellerh
 indretä ra vs ådanb
 eskaffenheta ttd
 eto
 möjliggöre ller
väsentligtf örsvårarb
 ehandlingä rS tockholmsM
 edicusb
 efriada tt
fullgörad
 enna.F örs ådanab
 ehandlingars oma vo
 vann
 ämnda
anledningf örsenatse llerf örhindratsf ritars igS tockholms
Medicusa llts kadeståndsansvar. 

Vårag arantier 
● Vig aranterara ttv erksamhetenst jänsteru
 tförs
fackmannamässigt 
● Vig aranterara ttv erksamhetene ndasta nvänder
medicintekniskap
 rodukters omä rg odkändaf örd
 en
europeiskam
 arknaden 
● Vig aranterara ttv erksamhetensläkemedele ndastk öpsa v
svenskaa potek  
● Vig aranterara ttv erksamhetensp
 ersonalä ra ntingen
diplomerad,legitimerade llers pecialiserado
 chu
 tförk linikens
tjänstere nligtg ällander egler 
● Vig aranterara ttv erksamhetena rbetarm
 edti
 llstånda v
Socialstyrelsen 
● Vig aranterara ttv erksamheteninneharp
 atient-o
 ch
ansvarsförsäkring 
● Vig aranterara ttv erksamhetenh
 arm
 edicinskta nsvarigläkare 
● Vig aranterara ttk linikenh
 arv erksamhetsansvarigc hef 


JaghartagitdelavAllmännavillkor. 
Underskrift 

Ort 

Datum 
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