
Villkor för Alivia Second Opinion

1   Parter

Vid köp av Alivia Second Opinion ingås avtal mellan Alivia Care AB (org. nr. 55916-4862), 
bolaget som förmedlar tillgång till Second Opinion (Alivia) och personen med en cancer- 
diagnos vars medicinska journaler ligger till grund för Second Opinion (Patienten). 
Omfattningen samt priset för Alivia Second Opinion framgår av dessa villkor. 

2    Second opinion – En ny medicinsk bedömning 

Second Opinion innebär en ny och oberoende medicinsk bedömning av Patientens 
befintliga diagnos, behandling och/eller behandlingsplan som tillhandahålls skriftligen 
av en specialist med erkänd kompetens inom det relevanta tumörområdet. Specialis-
ten identifieras och väljs av Alivias medicinska enhet med utgångspunkt i Patientens 
individuella medicinska förhållanden.   

3    Pris

Priset för Second Opinion är fjorton tusen sju hundra femtio (14.750) kronor eller enligt 
överenskommelse. 

4    Nästa Steg

Second Opinion tjänsten förutsätter att Alivia får tillgång till Patientens journaler, pato-
logirapporter, diagnostikresultat samt annan relevant medicinsk dokumentation om 
Patientens diagnos och behandling som specialisten kan behöva för att tillhandahålla 
Second Opinion (Underlaget).

Det snabbaste sättet för Alivia att få tillgång till Underlaget är att Patienten kontaktar 
sin behandlande läkare och ber att få kopior på allt material. Vid behov kan Alivia bistå 
Patienten med denna process.

5    Begränsningar

Genomförande av Second Opinion förutsätter att Underlaget innehåller tillräcklig  
diagnostisk dokumentation. Om antingen Alivias medicinska enhet eller specialist-  
läkaren bedömer att det är nödvändigt från ett medicinskt perspektiv att genomföra 
kompletterande diagnostik och utredningar för att tillhandahålla Second Opinion  
meddelas detta Patienten snarast möjligt.

Patienten kan antingen inhämta den kompletterande diagnostiken själv eller be att 
den arrangeras av Alivia. 

Om Second Opinion rekommenderar ett behandlingsalternativ som inte är genomför-
bart inom det offentliga kan Patienten ge Alivia till uppdrag att koordinera behandling-
en hos en privat vårdgivare, i Sverige eller utomlands. Kostnaden för sådan behandling 
ingår inte i priset för Second Opinion.   
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Kostnaden för eventuellt kompletterande diagnostik – eller privat behandling enligt 
tredje stycket – ingår inte i priset för Second Opinion. Om Alivia ombes att arrangera 
den kompletterande diagnostiken, eller den privata behandlingen, förbereder Alivia en 
offert som ska godkännas och betalas av Patienten innan arbetet påbörjas.

Om Patienten väljer att av någon anledning avbryta Second Opinion återbetalas kost-
naden för Second Opinion med avdrag på två tusen (2.000) kronor för nedlagt arbete.

6    Leverans 

Second Opinion levereras till Patienten inom tio (10) arbetsdagar från tidpunkten då 
Alivia bekräftar att Underlaget inte behövs kompletteras med ytterligare diagnostik.

7    Behandling av och överföring av dina personuppgifter 

Alivia är personuppgiftsansvarig för och behandlar dina personuppgifter för att kunna 
leverera Second Opinion. För detaljerad information om Alivias personuppgiftsbehand-
ling, vänligen läs vidare i Alivias integritetspolicy som finns på www.alivia.se eller kon-
takta Alivia. Integritetspolicyn innehåller bland annat information om hur Alivia samlar 
in och använder dina personuppgifter men även information om dina rättigheter i sam-
band med behandlingen av personuppgifterna, såsom rätten till information, rättelse, 
dataportabilitet, rätten att bli glömd och göra invändningar etc.
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