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1. Tillämpning av användarvillkor 

Dessa användarvillkor (”Villkor”) tillämpas på användningen av och distansförsäljningen via den 

digitala tjänstekanalen (my.docrates.com) (”Tjänsten”) som är riktad till privatkunder i Sverige 

och erbjuds av Docrates Oy, FO-nummer 2050681-8, adress Utterhällsstranden 2, 00180 

Helsingfors (”Docrates”). Docrates har rätt att uppdatera dessa Villkor och innehållet i Tjänsten 

när som helst utan förhandsanmälan. 

Genom att använda Tjänsten förbinder sig användaren till att följa dessa Villkor. Användaren har rätt 

att avsluta användningen av Tjänsten när som helst. 

Tjänsten är personlig och användaren har ett exklusivt ansvar för att Tjänsten används på anvisat sätt. 

Kommersiell användning av Tjänsten är förbjuden. 

2. Identifiering till Tjänsten 

Vissa av funktionerna i Tjänsten, såsom till exempel att bläddra bland lediga mottagningstider och 

läkarprofiler, är möjliga utan stark identifiering, men för att kunna använda Tjänstens alla funktioner 

ska användaren identifiera sig i Tjänsten med finländska, svenska eller andra länders nätbankskoder 

som för närvarande anslutits till systemet. En ny kund ska dessutom lämna sina kontaktuppgifter samt 

sitt samtycke till att personuppgifter hanteras och sparas i Docrates patientregister. 

3. Tjänstens innehåll 

Tjänsten möjliggör elektroniskt uträttande av ärenden med Docrates. Docrates har en exklusiv rätt till 

att besluta i vilken utsträckning och med vilket innehåll Tjänsten erbjuds samt att avsluta Tjänsten 

när som helst utan förhandsanmälan. 

Tjänstens användare kan till exempel: 

- bläddra bland lediga mottagningstider och läkarprofiler; 

- göra elektroniska bokningar för första besöket och kontrollera egna tidsbokningar som gjorts 

i Tjänsten; 

- betala en bokning av distansmottagning; 

- ansluta sig till en bokad distansmottagning; och 

- kontrollera tidsbokningsuppgifter som gjorts via Tjänsten samt uppdatera egna 

kontaktuppgifter. 

Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten i enlighet med för närvarande giltiga Villkor samt 

god sed och giltig lagstiftning. Användaren har ansvar för att de angivna uppgifterna är korrekta och 

förbinder sig till att meddela Docrates omedelbart om han eller hon upptäcker brister eller fel i sina 

uppgifter. Användaren intygar och ansvarar också för att via Tjänsten inte spara uppgifter eller 

material som är olagligt eller osakligt. Användaren ska i skälig utsträckning eftersträva att säkerställa 

att uppgifterna eller materialet som användaren sparat via Tjänsten inte innehåller virus, kränker en 

tredje parts rättigheter eller på något annat sätt är skadligt. Docrates har rätt att förhindra användarens 

åtkomst till Tjänsten ifall användaren har agerat i strid med dessa Villkor, missbrukat Tjänsten eller 

orsakat skada för Docrates, Tjänsten eller andra användare, eller ifall Docrates har orsak att tro att 

användaren äventyrar andra användares dataskydd eller privatliv, eller att användarens utrustning 

hamnat i en tredje parts besittning. 



 

 

Användaren ansvarar för att skaffa nödvändiga förbindelser, enheter och programvaror enligt 

Docrates anvisningar och användaren ansvarar för deras skick, skydd och dataskydd samt kostnader 

för datakommunikation och andra motsvarande kostnader i anslutning till Tjänsten. 

4. Tidsbokning och villkor för distansförsäljning 

4.1 Tidsbokning och mottagning 

Användaren kan boka en mottagningstid för det första besöket både på Docrates Cancersjukhus och 

distansmottagningen. Distansmottagningen äger rum antingen per telefon eller som 

videomottagning i den från Tjänsten separata Kaiku Health-tjänsten och en tidsbokning förutsätter 

att användaren godkänner villkoren för Kaiku Health-tjänsten (https:// 

kaiku.docrates.com/fi/terms/data_processing) i samband med tidsbokning till den första 

mottagningen. På webbplatsen https://www.docrates.com/sv/cancervard/cancervard-pa-distans/ kan 

du kontrollera vilka tider som kan bokas för distansmottagning samt läsa mer om begränsningar 

gällande distansmottagningar. 

Mottagningens pris meddelas i samband med tidsbokningen. Priset inbegriper mervärdesskatt enligt 

den mervärdesskattelag som för närvarande är i kraft. Betalning behandlas senare under punkt 4.4 i 

dessa Villkor. 

Avtalet gällande mottagning ingås i samband med en bekräftad tidsbokning. På tidsbokningarna 

tillämpas Docrates avbokningsvillkor, enligt vilka avbokningar av bokade tider ska göras senast 24 h 

innan mottagningen. Användaren kan avboka den mottagningstid som bokats i Tjänsten genom att 

meddela Docrates via Tjänsten, per telefon till Docrates kundtjänst eller på annat entydigt sätt, med 

beaktande av Docrates avbokningsvillkor. Docrates har rätt att debitera en oanvänd mottagning om 

mottagningen inte avbokats på förhand senast 24 h innan mottagningen. När mottagningen avbokats 

enligt Docrates avbokningsvillkor, återställs betalningen som användaren gjort inom 14 dagar efter 

att avbokningen gjorts genom samma betalningssätt som användaren använde för att utföra 

betalningen. 

4.2 Övriga avgiftsbelagda tjänster 

Inom Tjänsten kan även avgiftsbelagda servicepaket erbjudas, vars noggrannare tjänstebeskrivningar, 

priser och villkor meddelas i Tjänsten. För Tjänsternas del inleds avtalet i samband med en bekräftad 

beställning. 

4.3 Avtalsparter 

Docrates erbjuder vissa tjänster självständigt, och sköter också bland annat tidsbokningen och 

betalningstjänsterna för de yrkesutövare (läkare) som håller en mottagning i Docrates. En mottagning 

eller annan avgiftsbelagd tjänst som bokats via MyDocrates kan utföras av en yrkesperson inom 

hälsovården som har ett anställningsförhållande till Docrates eller agerar som självständig 

yrkesutövare. Yrkesutövaren och Docrates är separata avtalsparter i förhållande till 

användaren/patienten och båda ansvarar för sin egen tjänst direkt till användaren/patienten. 

Yrkesutövaren och Docrates ansvarar inte för varandra. 

4.4. Betalning 

En mottagning som bokats hos Docrates Cancersjukhus betalas på Docrates Cancersjukhus. Via 

Tjänsten kan användaren betala en bokad distansmottagning samt andra tjänster som köps via 

Tjänsten. Betalningen görs i samband med tidsbokningen eller beställningen av någon annan 

avgiftsbelagd tjänst. 

Betalningen kan göras direkt i Tjänsten med finländska, svenska eller andra länders nätbankskoder 

och kreditkort som för närvarande anslutits till systemet. Klarna fungerar som ansvarig och leverantör 

https://www.docrates.com/sv/cancervard/cancervard-pa-distans/


 

 

för betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. 

4.5. Avbokningsrätt 

På tidsbokningarna tillämpas Docrates avbokningsvillkor, enligt vilka avbokningar av bokade tider 

ska göras senast 24 h innan mottagningen. Användaren kan avboka den mottagningstid som bokats i 

Tjänsten genom att meddela Docrates via Tjänsten, per telefon till Docrates kundtjänst eller på annat 

entydigt sätt, med beaktande av Docrates avbokningsvillkor. Docrates har rätt att debitera en oanvänd 

mottagning om mottagningen inte avbokats på förhand senast 24 h innan mottagningen. När 

mottagningen avbokats enligt Docrates avbokningsvillkor, återställs betalningen som användaren 

gjort inom 14 dagar efter att avbokningen gjorts genom samma betalningssätt som användaren 

använde för att utföra betalningen. 

De ovan nämnda avbokningsvillkoren för Docrates begränsar inte dina avbokningsrättigheter enligt 

konsumentskyddslagen. Enligt konsumentskyddslagen har användaren rätt att avboka en 

distansmottagningstid eller annan beställning som betalats i Tjänsten genom meddelande till Docrates 

via MyDocrates, per telefon till Docrates kundtjänst eller på annat entydigt sätt, senast 14 dagar efter 

att tidsbokningen bekräftats eller från och med att beställningen av en övrig avgiftsbelagd tjänst 

bekräftats. Ifall mottagningstiden infaller före den avbokningstid som avses i konsumentskyddslagen 

och användaren avbokar den bokade mottagningstiden senare än vad som konstaterats i Docrates 

avbokningsvillkor, anses användaren ha presenterat en uttrycklig begäran om att utföra Tjänsten 

innan avbokningstiden som avses i konsumentskyddslagen upphör, och priset för den bokade tjänsten 

anses vara en rimlig ersättning för tjänsten. 

5. Villkor gällande säkerhet vid användning av tjänsten, hantering av personuppgifter 

Din integritet och skyddet av dina personuppgifter är viktig för Docrates. Känsliga uppgifter och 

andra personuppgifter kan lagras eller hanteras i Tjänsten. Tjänsten sparar emellertid inga uppgifter i 

enhetens minne. Uppgifter hanteras enligt dessa Villkor, dataskyddsbeskrivningar samt den 

lagstiftning som för närvarande är i kraft. För att skydda privatlivet och personuppgifter tillämpas 

dataskyddsbeskrivningen för Docrates patientregister samt cookiepolicy. 

Användningen av tjänsten förutsätter att användaren identifierar sig genom stark identifiering i 

Tjänsten. För hantering av personuppgifter tillämpas på initiativ av Docrates de principer som 

framförs i registerbeskrivningen för patientregistret som upprätthålls centralt av självständiga 

yrkesutövare och Docrates Oy. Användaren förstår och godkänner att hanteringen av personuppgifter 

är en central del av Tjänsten och att det inte är möjligt att implementera Tjänsten utan hanteringen. 

Rätten att använda Tjänsten är personlig, därför ska användaren alltid använda sina egna 

personuppgifter och personliga inloggningskoder vid inloggning till Tjänsten. 

Användaren får inte ändra, modifiera eller hacka Tjänsten eller förändra en annan webbplats så att 

den ansluts felaktigt till Tjänsten. 

Användaren ansvarar över att skydda de koder som han eller hon själv använder för att identifiera 

sig. Användaren är dessutom i egenskap av användare som identifierats i tjänsten ansvarig för alla 

åtgärder, medräknat eventuella skador på Docrates eller andra aktörer, som uppkommer till följd av 

olovlig användning av Tjänsten som identifierad användare, borträknat de fall där dataskyddet hos 

Tjänsten äventyrats på grund av orsaker som är oberoende av användaren. 

Användaren ska omedelbart meddela Docrates om eventuella datasäkerhetsbrott som kommit till hans 

eller hennes kännedom, eller om han eller hon misstänker att Tjänsten används på ett sätt som strider 

mot villkoren. 

Docrates ansvarar inte för några skador som orsakas av att användaren har försummat dessa 

förpliktelser. 



 

 

För att vi ska kunna erbjuda Klarnas betalningssätt åt dig kan vi i samband med köptillfället 

förmedla dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, så att 

Klarna kan bedöma om du är berättigad till deras betalningssätt samt för att skräddarsy dessa 

betalningssätt åt dig. Dina överförda personuppgifter behandlas enligt Klarnas egna 

dataskyddsbeskrivning. 

6. Immateriella rättigheter 

Tjänsten (programvaror, Tjänstens innehåll och materialet som finns i Tjänsten medräknat) samt alla 

immateriella rättigheter i anslutningen till den är Docrates eller dess leverantörers eller 

licensinnehavares egendom. Användningen av Tjänsten, dess innehåll och dess tillgängliga material 

är tillåten för personligt, icke-kommersiellt bruk, annars förbehålls alla rättigheter. Varu- och 

affärsmärken i anslutning till Tjänsten får emellertid inte kopieras, publiceras eller spridas vidare utan 

Docrates skriftliga tillstånd. 

7. Docrates rättigheter, ansvar och ansvarsgränser 

Tjänsten är endast avsedd att stödja Docrates övriga tjänsteutbud och förenkla användningen av de 

tjänster som Docrates erbjuder. 

Docrates uppdaterar och utvecklar Tjänsten samt övriga e-tjänster enligt behov och strävar efter att 

Tjänsten ska fungera så felfritt och snabbt som möjligt. Docrates har rätt att utföra ändringar i 

Tjänsten om det krävs för att anpassa Tjänsten till ny teknisk miljö, för att anpassa Tjänsten till ökat 

antal användare, för att säkerställa operativ funktionalitet av Tjänsten eller liknande. 

I sin strävan att tillhandahålla en felfri Tjänst kommer Docrates att utföra service- och 

underhållsarbeten, implementera uppdateringar eller liknande. Liknande åtgärder har Docrates rätt 

att utföra som en följd av myndigheters beslut, tillämpliga lagar eller regler. Det är Docrates ambition 

att förlägga sådana arbeten till tidpunkter då användare störs minimalt, att utföra dessa skyndsamt 

samt att informera Tjänstens användare härom.  

Användare av Tjänsten som önskar Docrates stöd med att åtgärda störning eller brist i Tjänsten eller 

i Docrates tillhandahållande av Tjänsten, har ett ansvar att samarbeta med Docrates i syfte att 

fastställa orsak. 

I Tjänsten kan information om tredje parters tjänster eller länkar till dessa förmedlas. Docrates 

ansvarar inte för uppgifter eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter. 

Dessa Villkor begränsar inte användarens rättigheter som privatkund och patient enligt tvingande 

lagstiftning. 

8. Övriga villkor 

Docrates ansvarar inte för att en förpliktelse vilken Docrates inte kunnat utföra till följd av en 

omständighet utanför Docrates påverkansmöjligheter och som Docrates rimligen inte kunde förutse 

vid tiden för avtalets ingående och vars effekter Docrates rimligen inte kunde ha undvikit eller 

åtgärdat. 

Om någon av punkterna i dessa Villkor inte är giltiga påverkar detta inte giltigheten för de övriga 

punkterna. En ogiltig punkt i villkoren ersätts med ett motsvarande giltigt villkor som bäst motsvarar 

den ursprungliga avsikten med dessa Villkor, så att dessa Villkor hålls giltiga i sin ursprungliga 

utsträckning. 

9. Tillämplig lag och tvistlösning 

På dessa Villkor och på Tjänsten tillämpas svensk lagstiftning, exklusive dess lagvalsregler. 

En privatkund kan anmäla företag som inte följer konsumenträttslagstiftningen till Konsumentverket, 



 

 

se www.konsumentverket.se och kan anmäla tvister gällande Tjänsten, som inte kan lösas genom 

förhandlingar, till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.  

Dessutom har användaren rätt att hänskjuta tvisten till allmän domstol. Kontakta allmän domstol för 

närmare vägledning, se www.domstol.se 

10. Kundtjänst 

Ifall du har frågor gällande Docrates tjänster, tidsbokning eller denna Tjänst, kontakta vår kundtjänst 

per tfn 010 773 2050. 

Undvik att skicka hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter per e-post. Använd fall du vill skicka 

hälsouppgifter https://www.turvapos0.fi/vies0/sairaala@docrates.com. 
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