
Detta ingår i Alivias Second Opinion:

•  Alivias medicinska enhet sammanträder och diskuterar patientens journaler, patologi-
 rapporter, röntgenbilder, diagnostik samt annan relevant information avseende 
 patientens diagnos och föreslagna behandling (Patientjournalerna). 

•  En sammanfattning förbereds av patientens tillstånd och diagnos, den tilltänkta behand- 
 lingsplanen samt eventuellt nya behandlingar som kan vara relevanta för patienten.

•  Den medicinska enheten använder olika källor, däribland medicinska och vetenskapliga  
 tidskrifter men även rådgivning från Alivias internationella medicinska råd, för att 
	 identifiera	en	erkänd	internationell	specialist	med	forsknings	och/eller	klinisk	erfarenhet		
 och expertis på områden som kan vara behjälplig för patienten och dennes individuella   
 cancersjukdom.  

En Alivia Second Opinion skall innehålla en analys av följande punkter:

•  Diagnos
 – Patientens diagnos och vilka undersökningar som diagnosen baseras på, tex 
  kliniktester, labb prover, bilddiagnostik, biopsi, mm.  
 – Om specialisten anser att diagnosen är korrekt
 – Om specialisten anser att ytterligare diagnostik är nödvändig för att säkerställa eller  
	 	 verifiera	diagnosen	

•  Behandling
	 –	Bekräftelse	av	den	föreslagna	behandlingen	eller	alternativ	baserat	på	nationella/	 	
  internationella riktlinjer
 – Utlåtandet beträffande behandlingsförslaget baseras på om diagnosen är korrekt   
  och i vilket stadium sjukdomen är i
 – Goda grunder anges om specialisten rekommenderar andra behandlingsförslag än  
  de som föreslagits av patientens behandlande läkare 
 – Där det är relevant, ge förslag på möjliga pågående kliniska studier inom landet   
  eller internationellt

•  Garanterad leverans av Second Opinion till patienten inom 10 dagar från det att 
 Alivia får tillgång till patientens relevanta journaler (inklusive diagnostik, röntgen-
 bilder, mm)

•  Professor Roger Henriksson, medlem i Alivias internationella medicinska råd, samtalar  
 med patienten om innebörden av Second Opinion

•  Alivia	kan	även	förmedla	tillgång	till	olika	former	av	molekylära	profileringar.		En	
	 molekylär	profilering	är	en	detaljerad	kartläggning	av	patientens	cancerceller	som		 	
 genomförs med hjälp av ett genetiskt prov på en del av patientens tumör. En 
	 molekylär	profilering	kan	användas	för	att	identifiera	vilket	läkemedel/behandling		 	
 som kan vara mest effektiv för att behandla patientens cancersjukdom. Alivia 
	 samarbetar	med	de	ledande	internationella	molekylära	profileringsbolagen.	
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Molekylär	profilering	är	en	separat	tjänst	och	ingår	inte	i	priset	för	Second	Opinion.	
Eventuellt föreslagna behandlingar eller undersökningar ingår ej i priset för en Second 
Opinion.

Alivia kan inte garantera att Second Opinion tillhandahåller andra behandlings-
alternativ än de som patientens behandlande läkare redan föreslagit.
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