
Temakväll	  på	  Club	  Nórdico.	  

Måndagen	  den	  16	  februari	  kom	  Norden	  Clinica	  upp	  till	  klubben,	  för	  att	  berätta	  
om	  sin	  nystartade	  hälsoverksamhet,	  som	  dom	  har	  här	  på	  kusten.	  Det	  var	  ett	  
tjugotal	  personer	  där	  för	  att	  lyssna.	  

Dom	  som	  kom	  var,	  en	  svensktalande	  läkare	  som	  heter	  Alfredo	  samt	  en	  svensk	  
sköterska	  som	  heter	  Mari.	  Läkaren	  är	  spanjor	  men	  har	  arbetat	  i	  Sverige	  vid	  flera	  
tillfällen,	  därav	  kan	  han	  prata	  en	  hel	  del	  svenska.	  

Dom	  talade	  om	  att	  dom	  hade	  ett	  stort	  utbud	  av	  vård	  och	  konsultationer	  att	  
erbjuda.	  Dom	  har	  kirurgi,	  odontologi,	  cardiologi	  ,	  gynekologi,	  dermatologi,	  
fysioterapi	  ,	  fotvård,	  laboratorium	  och	  mycket	  annat.	  

Dom	  erbjuder	  en	  omfattande	  hälsoundersökning	  för	  155	  €.	  Dom	  menade	  att	  
man	  kostar	  ju	  på	  sig	  att	  besiktiga	  sin	  bil	  en	  gång	  per	  år	  –	  samma	  borde	  man	  göra	  
med	  sin	  egen	  kropp.	  

Ett	  vanligt	  läkarbesök	  kostar	  55	  €	  .	  Dom	  kan	  även	  skriva	  remisser	  till	  olika	  
specialister.	  

Dom	  arbetar	  i	  privat	  regi,	  detta	  gör	  att	  det	  blåa	  EU-‐kortet	  inte	  gäller	  hos	  dom.	  Ej	  
heller	  vid	  receptutskrivning	  eftersom	  de	  också	  är	  privata,	  får	  man	  ej	  reducerat	  
pris	  för	  sina	  mediciner,	  utan	  måste	  betala	  fullt	  pris	  för	  dessa.	  

Man	  får	  betala	  sina	  besök	  och	  konsultationer	  själv	  och	  sedan	  begära	  
återbetalning	  hemma	  i	  Sverige,	  av	  Försäkringskassan.	  	  

Om	  man	  vet	  att	  man	  behöver	  längre	  vård	  eller	  behöver	  göra	  många	  läkarbesök,	  
kan	  man	  vända	  sig	  till	  Försäkringskassan	  i	  Visby,	  för	  att	  få	  ett	  förhandstillstånd,	  
för	  sitt	  vårdbehov.	  

Mari,	  sköterskan,	  kan	  man	  ringa	  varje	  dag	  måndag	  till	  fredag,	  kl.	  10.00	  –	  12.00	  
på	  tel.nr	  	  966	  239	  958.	  

Det	  finns	  även	  en	  svensk	  receptionist	  som	  heter	  Carina,	  som	  eventuellt	  kan	  
hjälpa	  till	  att	  tolka,	  vid	  behov.	  

Det	  frågades	  om	  icke-‐residenta	  fortfarande	  behövde	  teckna	  egen	  
utlandsreseförsäkring	  om	  man	  var	  patient	  hos	  dom	  och	  man	  kom	  fram	  till	  att	  en	  
sådan	  måste	  de	  flesta	  av	  de	  icke-‐residenta	  fortfarande	  	  ha,	  för	  att	  täcka	  
eventuellt	  hemtransport	  till	  Sverige	  bl.a.	  	  

	  

	  


