
Tack för din bokning/förfrågan/mejl! 

 

 

En grundundersökning (tidarvode och tester på plats här) kostar 2 350 kr inkl. moms och tar 

2-2,5 timmar. För företag är besökskostnaden 2 280 kr + 25 % moms, 2 850 kr inkl. moms. 

 

Vi går igenom frågeformulär som gärna fyllts i innan besöket och jag gör en grundlig 

"intervju" om nuvarande läge och bakgrund.  

 

Därefter brukar jag testa med ES-Teck-instrumentet, en test som objektivt beräknar tillståndet 

i olika organområden, aktiviteten i autonoma nervsystemet och syretrycket i artärerna, se länk 

http://www.fiveminutetest.com/FiveMinuteTest/Over_View.html  

 

Sedan görs normalt en analys av levande och torkat blod (mikroskopundersökning) se gärna 

länk: http://biomedx.com/microscopes/rrintro/rr2.html  

 

Därefter jobbar vi en stund på bänken med neuromuskulär/kinesiologisk testning, och jag 

testar även känslighet för olika livsmedel med den tekniken. Testmetoden är inte felfri, men 

den brukar i de allra flesta fall ge en bra vägledning om vad kroppen tål och inte tål för 

tillfället. Se länk www.kinesiology.net  

 

Det brukar oftast bli så att jag rekommenderar en diet, ett eller några örtmedel, några 

näringstillskott och ev. andra medel, beroende på utgångsläget och vad som kommit fram 

under undersökningen.  

 

Kostnaden för medel och tillskott tillkommer, och en vanlig totalkostnad för första 

besöket inkl. grundundersökning och medel brukar hamna på mellan 3 500 kr och 4 500 

kr, baserat på tillskott/medel för ca 1 månad.  Kostnader för tillskott/medel för längre 

period än så tillkommer. Vid behov kan jag då erbjuda förlängd betaltid vid 

fakturering.  

För oöppnade tillskott gäller alltid full returrätt, exv. om programmet skulle kräva 

någon form av modifiering under behandlingens gång.  

Råd om träning/fysisk aktivitet ger jag gärna i mån av tid, jag kan om tiden tillåter även titta 

på nacke/rygg o s.v. i egenskap av naprapat. 

 

Tid kan man med fördel boka själv via www.bokadirekt.se  se bilaga hur det går till, annars 

ring 0302-184 60 dagtid vardagar (oftast har jag telefonen överkopplad till en 

receptionsservice) så får du hjälp med tidbokningen. 

 

För övrig information om funktionsmedicin, lab-tester och annat, kolla gärna in den separata 

bilagan med fler länkar. 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Patrik Söderqvist 

Leg. naprapat, cert. näringsterapeut 
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