
Betingelser for Alivia Second Opinion

1   Parter

Ved kjøp av Alivia Second Opinion, inngås en avtale mellom Alivia Care AB
(org. 55916-4862), Selskapet som gir tilgang til Second Opinion (Alivia) og personen 
med en kreftdiagnose hvis medisinske journaler er grunnlaget for Second Opinion  
(pasienten). Omfanget og prisen på Alivia Second Opinion er angitt i disse vilkårene.

2    Second Opinion – En ny medisinsk vurdering 

Second Opinion innebærer en ny og uavhengig medisinsk vurdering av pasientens  
eksisterende diagnose, behandling og / eller behandlingsplan gitt skriftlig av en  
spesialist med anerkjent kompetanse i den aktuelle kreftsykdommen. Spesialisten 
identifiseres og velges av Alivias medisinske enhet basert på pasientens individuelle 
medisinske forhold.

3    Pris

Prisen for Second Opinion er fjorten tusen sju hundre femti (14.750) svenske kroner  
eller i henhold til avtale.

4    Neste trinn

Second Opinion forutsetter at Alivia får tilgang til pasientens medisinske journaler,  
patologiske rapporter, diagnostiske resultater og annen relevant medisinsk dokumen-
tasjon om Pasientens diagnose og behandling som spesialisten kan trenge for å gi 
Second Opinion.

Den raskeste måten for Alivia å få tilgang til dataene er at pasienten kontakter
sin behandlende lege og ber om kopier av alt materiale. Om nødvendig kan Alivia  
hjelpe Pasienten med denne prosessen.

5    Restriksjoner

Second Opinion baserer seg på at innsamlet skriftlig dokumentasjon gir nok grunn-
lag for å kunne gi en fullverdig ny vurdering. Hvis det vurderes nødvendig å innhente 
tilleggsinformasjon i form av nye diagnostiske undersøkelser for å gjennomføre en 
second opinion, vil dette meldes til pasienten så snart som mulig.

Kostnaden for ytterligere diagnostikk er ikke inkludert i prisen for Second Opinion.

Pasienten kan enten bestille slike undersøkelser selv, eller be om at Alivia organiserer 
dette. Hvis Alivia blir bedt om å organisere tilleggsundersøkelsene, utarbeider Alivia et 
tilbud som må godkjennes og betales av pasienten i forkant av dette.

Hvis pasienten velger å avbestille Second Opinion av en eller annen grunn, vil kostna-
den for Second Opinion bli refundert med et fradrag på to tusen (2.000) svenske kroner 
for arbeidet.
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6    Levering 

Second Opinion leveres til pasienten innen ti (10) arbeidsdager fra det tidspunkt
Alivia bekrefter at grunnlaget for en vurdering er godt nok og tilleggsdiagnostikk ikke 
er nødvendig.

7    Behandling og oppbevaring av dine personlige data 

Alivia er ansvarlig for de personopplysninger vi mottar, og bruker dine personlige data 
for å kunne levere Second Opinion. For detaljerte opplysninger om hvordan Alivia  
behandler dine personopplysninger, vennligst les videre i Alivias personvernregler,  
som er tilgjengelig på www.alivia. se eller kontakt Alivia. Personvernreglene inneholder  
informasjon om hvordan Alivia samler inn inn og bruk dine personlige opplysninger, 
men også informasjon om dine rettigheter i forbindelse med behandling av person-
opplysninger, for eksempel retten til informasjon, rettelse, dataportabilitet, retten til å 
bli glemt og innvendinger etc.
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