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Hälsoabonnemang  
Sveriges mest tillgängliga och heltäckande hälsotjänst:                          20 000 kr/år 
 
Det viktigaste du har är din hälsa och den ska du ta hand om. Med 
Hälsoabonnemanget gör du varje år en mycket omfattande och djupgående medicinsk 
hälsoundersökning som ger dig en tydlig bild av ditt allmänna hälsotillstånd. 
Målsättningen är inte bara att du ska vara frisk, utan även få råd om hur du kan må 
ännu bättre. Med Hälsoabonnemanget kan sjukdomar förebyggas och eventuella 
problem upptäckas långt innan du har fått några symtom. 
 
 

Þ Mycket omfattande och djupgående medicinsk hälsoundersökning en gång per år 
Þ Genomgång av dina testresultat med en dedikerad personliga läkare som gör en hälsoplan för året 
Þ Fria besök hos en allmänläkare på mottagningen inom 48 timmar 
Þ Tillgång till ett av Sveriges bredaste utbud av specialistläkare inom tolv områden 

 
  
Undersökningen kan anpassas utifrån dina preferenser, men vi erbjuder cirka 40 olika blodanalyser, 
tar EKG och mäter blodtryck, undersöker lungor och kondition, kontrollerar syn och hörsel samt BMI 
och midjemått. En allmänläkare går igenom och förklarar dina provsvar och undersökningsresultat. 
Undersökningen ligger sedan till grund för den individuella hälsoplan som en allmänläkare tar fram i 
samråd med dig.  
 
Med vårt Hälsoabonnemang har du ett dedikerat personligt vårdteam som känner dig och dina 
behov. Du kommer så långt det är möjligt utifrån dina behov att träffa samma person vid dina 
besök. Med Hälsoabonnemanget är alla dina besök hos allmänläkaren kostnadsfria och du 
slipper onödiga väntetider. Om du behöver besöka en läkare får du oftast en tid inom 48 
timmar på vardagar. Du får dessutom ett direkt VIP-nummer till oss för att snabbt få svar på 
frågor och konsultation om du t.ex. befinner dig på annan ort.  
 
Med Hälsoabonnemanget får du även tillgång till alla våra egna specialistläkare som täcker tolv 
områden. Vi kan snabbt erbjuda tid till följande specialister i våra egna lokaler: Kardiolog, 
Ortoped, Gynekolog, Endokrinolog, Öron näsa hals läkare, Reumatolog, Gastroenterolog, 
Invärtesmedicin, Allergolog och Njurmedicin. I Hälsoabonnemanget ingår dessutom en pott 
på 3 000 kronor/år som du kan använda utifrån ditt vårdbehov.  
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Sturebadet Läkarmottagning KB (SLM), org.nr 969789–9616, är en specialistläkarmottagning med 
hög tillgänglighet och personlig service. Mellan SLM och nedanstående beställare har denna dag 
tecknats följande avtal. 
 
 
 
Personuppgifter (du som kund) 
 

Namn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Mobil E-post 

 
 
Fakturauppgifter  
 

Namn / Företagsnamn 

Person- /organisationsnr 

Faktureringsadress 

Postnummer Ort 

Mobil E-post 

 
 
PRIS:  Sturebadets Hälsoabonnemang – 20.000 kr/år + moms 
 
 
 

Bekräftelse och underskrift 

Jag har tagit del av och godkänner bolagets bilagda Allmänna villkor. Dessutom godkänner jag att mina 
personuppgifter behandlas som beskrivet i Allmänna villkor, om behandling av personuppgifter. Detta dokument 
signeras antingen på utskrift eller digitalt via Scrive. 

 
 

Betalare / Firmatecknare 
 
 
 
 

ORT OCH DATUM SIGNATUR  
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ALLMÄNNA VILLKOR 
 

1. TJÄNSTEN 
1.1 Efter klienten godkänt dessa Allmänna villkor utför SLM en hälsoundersökning enligt nedan med nödvändig uppföljning. 

1.2 Uppsägning skall ske skriftligen senast en månad innan avtalets utgång. I annat fall förlängs detta avtal med ett år i taget löpande. 

1.3 Årsavgiften erläggs årligen i förskott om inget annat överenskommits. Företag faktureras + moms och privatpersoner momsfritt. 

1.4 Uppkomna kostnader för undersökningar, behandlingar, operationer m.m. som inte ingår i abonnemanget ersätts löpande via 
fakturering från SLM enligt separat prislista. SLM och dess läkare är ej anslutna till regionens sjukvårdssystem. Alla kostnader gällande 
medicinsk service som lab.analyser, röntgen, etc. måste därför överenskommas i förväg om de skall belasta klienten, försäkringsbolag 
eller i förekommande fall, anslutet företag. 

1.5 Avtalet börjar gälla från datum för tecknande parts signatur samt första betalning erhållits. 

1.6 Syftet med hälsoundersökningen och uppföljningen av klientens hälsoprofil är att förhindra och tidigt upptäcka sjukdomar samt att 
främja klientens livskvalitet. 

1.7 De prover som tagits skickas vidare för analys till SLMs ackrediterade samarbetspartners, alternativt i SLMs eget labb. 

1.8 SLM sammanställer resultaten från hälsoundersökningen varefter SLM lägger upp en hälsoprofil för klienten. SLM tar också fram 
individuella rekommendationer för klienten avseende livsstil, diet, motion, och andra hälsorelaterade aspekter anpassade efter 
hälsoprofilen. Resultaten från hälsoundersökningen tillsammans med SLMs rekommendationer presenteras för klienten vid ett möte. 

1.9 I abonnemanget ingår obegränsat antal besök hos klientens allmänläkare. Om det utöver läkarbesök finns behov av kompletterande 
provtagning och externa undersökningar, se punkt 5.1 

1.10 SLM följer reglerna i Hälso- och sjukvårdslagen samt övrig tillämplig lagstiftning. 
 

2. OMBOKNING OCH UTEBLIVEN NÄRVARO 
2.1 Bokad tid för undersökning får av klienten utan extra kostnad ändras en gång. Varje ombokning eller avbokning därutöver, med 

undantag för vad som sägs i 2.2, debiteras med 500 kr. 

2.2 För ombokningar som sker senare än 24 timmar före bokad undersökningstid eller utebliven närvaro debiteras klienten mellan 
1950 – 12000  kr beroende på undersökning. Detta motsvarar vad SLM i sin tur blir debiterat vid försenad avbokning eller utebliven 
närvaro. 

3. PERSONUPPGIFTSHANTERING  
3.1 Klienten åtar sig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter till SLM avseende de frågor som ställs inom ramen för hälso- 

undersökningen. Klienten är medveten om att lämnandet av felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till att hälso- 
undersökningen ger felaktiga resultat. 

3.2 SLM är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som klienten lämnar till SLM och behandlar uppgifterna för att fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor. SLM kan även, efter klientens medgivande, inhämta uppgifter om klienten från centrala 
register. SLMs behandling av klientens personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och 
patientdatalagen, vilket innebär att klientens uppgifter omfattas av sekretess inom vården. Klientens uppgifter kommer inte att 
lämnas ut till någon utomstående utan klientens samtycke. Om klienten vill veta vilka personuppgifter som SLM behandlar om 
klienten, om klienten anser att någon uppgift är felaktig eller om klienten har andra frågor med anledning av SLM behandling av 
klientens personuppgifter, vänligen kontakta SLM via info@sturebadetlakarmottagning.se 

4. UPPTÄCKT AV SJUKDOM 
4.1 Om SLM i samband med genomförandet av hälsoundersökning upptäcker att klienten lider av sjukdom vilken bör utredas vidare 

och behandlas, handläggs detta i första hand av klientens läkare på SLM. Vid behov av kompletterande provtagning och externa 
undersökningar som röntgen och klinisk fysiologi eller kontakt med annan specialist inom SLM belastar detta i första hand Klintens 
pott. Kostnader därutöver skall belasta klienten, i förekommande fall försäkringsbolag 
eller anslutet företag. Vid behov kan klienten även remitteras till regionens sjukvårdsystem. 

5. ÖVRIGT 
5.1 SLM utför i första hand en årlig hälsoundersökning och i samband med denna rådgivning i förebyggande syfte. För befintliga 

sjukdomar finns klientens allmänläkare på SLM tillgänglig för konsultationer. Om det utöver läkarbesök finns behov av 
kompletterande provtagning och externa undersökningar som röntgen och klinisk fysiologi eller kontakt med annan specialist inom 
SLM belastar detta i första hand klienten. Kostnader därutöver skall belasta klienten eller i förekommande fall klientens försäkringsbolag 
eller anslutet företag. Vid behov kan klienten även remitteras till regionens sjukvårdsystem. 

5.2 SLM kommer inte att upptäcka alla sjukdomar. SLM kan därför inte ta ansvar för att klienten inte har några andra sjukdomar än de 
som upptäcks vid klientens kontakter med SLM. Klienten är medveten om att utförandet och värderingen av hälsoundersökningar 
och all annan medicinsk bedömning på SLM sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet vilket kan komma att ändras över tid. 

5.3 Vid hälsoundersökningen finns det, som alltid, risk för så kallade falska positiva fynd. Detta innebär att det kan hända att risker 
upptäcks som vid närmare undersökning visar sig vara ofarliga. 

5.4 SLM kan inte garantera att klienten genom att genomföra hälsoundersökning enligt dessa allmänna villkor inte kommer att drabbas 
av någon allvarlig sjukdom. 


