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Patient/Klient/Nummer:

Namn, eventuellt namn på barn att behandla
(Behandlingsförbud, barnkonvention lag 14:e kap. § 3, behandlingsförbud för barn under 8 år § 1
[alternativmedicin])

1. Kontakt
Kontaktens ämne är en alternativ komplementär homeopatisk behandling av patienten/klienten.
De homeopatiska behandlingarna inkluderar bland annat också vetenskapligt/konventionell
medicinskt inte godkända behandlingsmetoder – alternativ komplementära behandlingsmetoder.
2. Honorar/avgift (vänligen kryssa i)
Avgiften beräknas enligt tiden som krävs för behandlingen eller behandlingsmetoden som utförs.
En ersättning i följande belopp överenskommits:

o

Timavgift oavsett utförda tjänster

o

Behandlingsmetod(er) som har utförts

o

Telefonkonsultation, telefonrådgivning enligt tidsutgifterna

o

Chatt-möte, rådgivning enligt tidsutgifterna

(kr)
(kr)

(kr)

Detta dokument är skyddat enligt upphovsrätten

(kr)

Jag skulle vilja påpeka:

Focus on Change

Första anamnesenkäten kräver handläggningstid när du inte är närvarande. Denna tid läggs till
faktureringen,
(kr).
Laborationsrapporter kräver efterbehandlings tid när du inte är närvarande. Denna tid läggs till
faktureringen,
(kr).
Avgifterna/honorar betalas omgående och inom sju dagar efter faktureringen. Om ingen faktura
önskas, betalas avgiften kontant, kvitto erhålles.

3. a) Naturläkare, icke-läkarutövare deltar inte i systemet av lagstadgad sjukförsäkring.
Patienten/klienten får därför generellt ingen ersättning för behandlingsavgifterna från
Försäkringskassan. Vänligen meddela ditt sjukförsäkringsbolag omgående undantag innan
behandlingen påbörjas.
Medlemmar av privata sjukförsäkringar, privata tilläggsförsäkringsberättigade patienter kan få
ersättning vid hävdar sina behandlingskostnader mot sin försäkring. Resultaten av all
ersättningsförfarande har ingen inverkan på den överenskomna avgiften för naturläkarens
avgiftsanspråk och skall åtföljas av patienten i sin helhet oavsett försäkring.
Uteblivna besök
b) Avbokningar eller uteblivna besök som inte blev avbokade inom 48 timmar på vardagar
kommer att debiteras till 100%. Hälften av avgiften återbetalas vid nästkommande besök om en
ny bokning görs. Undantag från detta är fall med ofrivillig frånvaro, tex olycka.
Dataskyddsförordningen
c) Dataskyddsförordningen lagras och bearbetas. Dessutom gäller den bifogade
patientinformationen om dataskydd, som skall skrivas på.

Datum och tid, Naturläkare

Datum och tid, Patient
Detta dokument är skyddat enligt upphovsrätten

