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Här kommer lite information om våra priser, vad som sker innan ditt besök, vad skiljer 
mellan de olika återbesöken och våra info kvällar.  

 
Innan ditt besök: 

 
Innan ditt besök vill vi att du har fyllt i en hälsodeklaration på så sätt försvinner inte 15 

minuter av ditt besök.  
 

Denna kan du hitta längre ner här eller kom 15 minuter innan ditt besök och fyll i det på 
plats.. 

 
 

Betalning:  
 

All betalning sker kontant, du får naturligtvis ett kvitto på din behandling. 
 
 

Nybesök: ca 60 minuter - € 60 
 

Är man helt ny som klient hos oss, är denna form av besök att rekommendera. 
 Under detta besök, ger vi dig en djupgående analys och förståelse för dina besvär, vi går 
igenom dina kropp, dina problem, smärtor och obalanser. Vi tar också reda på orsakerna 
till dessa och varför du inte riktigt läker, trots otaliga övningar, sjukgymnastik, operationer, 

mediciner, salvor och/eller liknande, samt svarar på dina eventuella frågor.

 

Vi behandlar orsakerna till varför du har symtom, varvid dina symtom som minst lindras, 
men som oftast, försvinner helt. (Ta bort orsaken och symtomet försvinner.)


Under detta besök, får du också dina viktiga specialinriktade rehab-övningar.

Det finns inga genvägar. 

 
Pris för detta besök är € 60 (tidigare låg detta på € 75). 

Om man är medlem i Svenska kyrkan, Club Nordico eller AHN så har man dessutom 10% 
rabatt på detta besök. Mot uppvisande av medlemskort.



SWEQINO 
Swedish QINOpractic and Rehab Clinic 

Ditt val. Din läkning.
 

Nybesök, fortsättning 

 Ett besök är jättebra, men du bör räkna med att du behöver gå på mellan 3-5 återbesök, 
för att vi ska kunna hjälpa dig och din kropp till full harmoni och smärtfrihet.


 
Denna besöksform är också att rekommendera vid akuta smärtor. 

 
 

Besök/Återbesök Mini- 20 minuter- € 30  
Under detta besök, är det uteslutande behandling som gäller.  

Det finns inget utrymme för någon djupare analys, utan det är full fokus på dig och din 
kropps läkning och välförtjänta smärtfrihet som gäller.


Dock så förstår vi, att du kanske har en massa frågor och möjligen önskar en förklaring 
och förståelse kring din kropps reaktioner, smärtor och besvär. 


Så för detta, finns två möjligheter:  
1) Boka in ett ”Besök/Återbesök Maxi”. 

2) Kom på någon av våra gratis kvällar, där vi berättar om och demonstrerar våra 
behandlingar, samt svarar på frågor. (Datum, tid och plats, återfinns på hemsidan) 

 
 

Besök/Återbesök Maxi- 40 minuter- € 50 
Under detta besök, ger vi dig en lättare analys och förståelse för dina besvär, vi går igenom 

din kropp, tar reda på orsakerna till dina symtom, behandlar, svarar på eventuella frågor, 
samt ser över dina rehab-övningar med eventuell korrigering och nya specialinriktade 

sådana. 
Denna besöksform är den rekommenderade återbesöks varianten.  

 
Besök/Återbesök Special- 60 till 90 min- € 80  

Under detta besök, ger vi dig en djupgående analys och förståelse för dina besvär, vi går 
igenom dina kropp, din mentala hälsa, dina själsliga trauman, dina ev psykosomatiska 

problem, med smärtor och obalanser som följd. 

Vi söker efter de orsaker som ger dig symtomen och behandlar dessa på både en 

medveten, men framför allt på en undermedveten nivå, för att komma åt de mentala 
trauman och blockeringar, som hindrar din fysiska och emotionella läkning samt din hälsa.


 Symtom som indikerar att man behöver jobba undermedvetet är ex; 
Depression, Ångest, Panikångest, Fobier, Missbrukarbeteenden, Självskadebeteenden, 

Självmordsbenägenhet, Anorexia/Bulimia, etc.

 

Dessa mentala/emotionella behandlingar, är mycket avancerade och tar därför lite längre 
tid, vi jobbar med specialtekniker som bla Psych-K, EFT, NLP, GATE, Sacrokraniellt, 

Emotionell Neurologisk Balansering, mm.


 
För övriga behandlingar, bokning och/eller mer information  

besök vår hemsida; www.sweqino.com 
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Återbesök: 
 

Vi ger dig rekommendationer till vilket återbesök vi rekommenderar och varför vi tycker 
detta passar just Dina behov, men i slutändan är det Du som bestämmer.  

 
Ofta är det så att vi tycker man ska börja sina återbesök med 2 st mellan, dvs den 

vanligaste (40 minuter) och därefter endera gå ner på lite kortare eller längre återbesök, 
helt beronde på Dina besvär.  

 
Om dina besvär är rent fysikska så kanke det räcker med dessa tre besök eller så tar vi 

några kortare besök till då du förstått dina problem och vad som måste göras.  
Men om det finns emotionellt eller känslomässigt bagage så kanske vi rekommenderar att 
vi ska ta itu med dessa också, då blir återbesöken lite längre, men som sagt det är alltid 

Du som bestämmer hur Du vill göra.  
Vi kan bara göra rekomendationer och råd utifrån vår erfarenhet och professionalism. 

 
 
 

Gratis föreläsningar - 2 gånger per månad på Svenska (och 2 på Engelska) 
 

Ibland så vill man ha lite mer förståelse för sina besvär, hur kroppen läkning fungerar, eller 
hur ens negativa tankar påverkar läkning eller, eller.… 

 
Du kanske tycker att dina sambo, vän, mor, vännina eller barn borde gå på en behandling 

men de verkar tveksamma eller rent aviga mot den absurda tanken.  
 

Då är en av våra gratis kväller perfekt, under ca 1,5 timme kommer vi demonstrera och 
förklara var vi kommer ifrån, hur läkning sker, svara på frågor och ja, det vi hinner med  

på denna korta tid.  
 

Dessa erbjuda varannan onsdag, klockan 18 till ca 19,30. 
Föranmälan är inte ett måste, men om man vill vara säker på en plats bör man annmäla sig 
innan. Vi kan inte garantera plats om man inte förbokar, då vi inte tar in fler är 10 personer, 
då vi vill att alla ska få just sina frågor besvarade och att de som vill testa ska hinna också.  

 
Bokning sker till info@SweQINO.com 

mailto:info@SweQINO.com


       Swedish QINOpractic and Rehab Clinic - Hälsodeklaration 
Namn:    Pers. nr:   

Adress:    Post nr och ort:  

Personnummer:                 Mobil:   

E-post:     

Yrke:    Röker      Ja, antal/dag        rökt sedan           Slutade:                  Nej.  

Hur kom du i kontakt med oss? (ex rekommendation, vem?, internet) 
     
Ärftliga sjukdomar i familjen:      
  
Aktuella skador eller sjukdomar:     

Tidigare skador eller sjukdomar:    

Äter du någon medicin och mot vad:                                                         □ Har ett mentalt trauma bakom mig.*   □ Nej 

□ Tränar ca         per vecka. Aktivitet:                                                             □ Vatten. Hur mycket dricker du/dag?       liter 

Kryssa i ett av alternativen Ja/Nej. 
  Ja Nej Kommentar till ”ja” – efter respektive fråga 

1, Allergi  □  □   Vilken allergi?  
2, Astma  □  □     
3, Tidigare tumörer  □  □     
4, Tidigare hjärtproblem  □  □     
5, Tidigare benbrott  □  □     
6, Tidigare operationer  □  □                                                   komplikationer? □ Ja  □ Nej 
7, Problem med mage/tarm  □  □     
8, Återkommande smärta  □  □    
9, Sömnproblem  □  □     
10, Huvudvärk  □  □   Var och hur ofta  
11, Högt blodtryck  □  □  Ligger på:  
12, Tidigare kortisonsprutor  □  □  Var och antal:  
13, Lätt att svimma  □  □     
14, Smärta vid nysa el hosta  □  □    
15, Jag är gravid  □   □  Vilken månad?  
16, Jag känner mig fullt frisk  □  □     
17, Stress            □ Har stress    □ Absolut ingen stress.Uppskatta 0-10  hur mycket stress du har _____   
18, Alkohol □ Dricker alkohol, ca           / vecka  □ Har problem med alkohol □ Inte alls 
Övrigt alkohol:     
 
* Beskriv kortafattat om det mentala traumat:   
     
 
Övrigt som inte finns med:     

      
OBS: VÄND

OBS: 2 sidor



Klient/Patient 
I och med min namnunderskrift nedan ger jag mitt godkännande till att bli behandlad för min sökorsak/besvär. Jag och terapeuten 
är medveten om att terapeuten inte får behandla sjukdomstillstånd eller diagnostiserade tillstånd enligt svensk lagstiftning.  
Jag är medveten om att terapeuten inte är medlem i den traditionella vården utan tillhör alternativvården och att terapeuten endast 
behandlar energimässiga obalanser i kroppen och INTE manifesterade sjukdomstillstånd. Således kan eventuell förbättring av 
min hälsa eller mitt generella hälsotillstånd INTE beskyllas eller belastas terapeuten jag nu besöker. 
 
Härmed ger jag mitt godkännande att få behandling för min sökorsak.  

Datum:   

    
Underskrift:  Namnförtydligande: 

Terapeuten 
Vi, som terapeuter på SweQino intygar härmed att vi inte behandlar sjukdomar eller diagnostiserade tillstånd.  
Vidare intygar vi att vi inte arbetar med manipulation av kroppens kemi, det är svenska läkares arbete. Vi är medlemmar i ett 
professionellt yrkesförbud och har patient och ansvarsförsäkring enligt gängse regler.  
Vi arbetar med att balansera uppstådda obalanser på en energinivå (alltså INTE keminivå). Vi är medvetna om att detta inte är 
vedertaget av västerländsk medicin.  
Västerländsk medicin anser att energibalansering är ”humbug” och inte fungerar enligt deras kemibaserade vetenskapliga studier.  
I och med klientens/patientens signatur godkänner denna att vi får behandla hen för det tillstånd/obalans de söker oss för.

Aktuell sökorsak: Beskriv också smärtan och dess karaktär: 
   
  
  
 

Markera på figurerna var  
ditt problem upplevs: 

Swedish QINOpractic and Rehab Clinic - Hälsodeklaration



      Swedish QINOpractic and Rehab Clinic - Health Declaration 
Name:                         D.O.B:   

Address:      

Postcode:            Mobile:  

Phone:             E-mail:  

Occupation:           Children? Age/ages:  
 
General Health:            Height:                               Weight:           
 
Sport/Activities/Hobbies                                                                                  Times p/w:  
 
Reason for visit:       
(Describe your issue, pain and its nature) 
     
 

     
 
Current/ Previous treatment:     
(i.e. GP, Consultant, Physio, Chiro, Osteo) 

 

GP Name / Surgery Address:      
 

Source, referral?              
(i.e. recommendation, internet, other) 

Accidents:       
(i-e Unconsciousness, Head/ Neck/ Spine Injuries, Whiplash, Breaks or Sprains) 
 

Related/ Hereditary Health Issues in the family:  
(i-e Rheumatism, Diabetes, Heart issues) 
 

Neurological issues:     
(i-e Neurofunctional disorders, (like ADHD, ADD, Autism, Asperger), Dementia, Alzheimers) 
 

Current medication and for what condition:     
 
 
Tick one of the options Yes / No. If yes, please tell us. 

                                             Yes No If yes, Comment behind each question/ situation/ type 
Allergies/intolarences  □  □    

Asthma  □  □   
Smoking □  □ if yes; how many p/d             How many years:       
Drinking habits □  □ if yes; Quantity and regularity:  
Eating and Hydration habits □  □ Food type/ Water Ltr p/d:  
Earlier tumors  □  □   
Earlier heart problems  □  □   
High/ low blood pressure  □  □  If yes: What is your blood pressure:   
Previous fractures/ breaks  □  □                                                              Complications  Y   N 
Previous surgeries  □  □                                                              Complications  Y   N 
Stomach/intestinal issues  □  □   
Recurrent pain  □  □   
Current injuries or illnesses:    □  □   
Previous injuries or illnesses:   □  □    
Sleep problems/issues  □  □   
Headaches/Migranes  □  □  Where and how often   
Previous cortisone injections □  □  Location and number  
Fainting/Vertigo/Dizziness □  □   
Pain when sneezing/coughing  □  □   
Pregnant  □  □  Pregnancy due date?   
I feel perfectly healthy  □  □    
 

Stress/anxiety/Emotional conditions:    
Do you feel that you’re stuck with negative thought patterns?   
 
Other issues/ conditions not specified above:    
    
PTO
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Client / Patient 
I hereby consent to treatment, which will be discussed with my practitioner.   
I have stated all conditions that I am aware of and this information is true and accurate. I will inform my 
practitioner of any changes in my status/significant changes between treatments, such as medication/ side effects/ 
pregnancy, etc.   
I agree to the payment terms and note that I am required to notify SweQino no later than 19,00 the evening before 
the appointment, otherwise the full fee will be charged.  
I am aware that my practitioner assesses and addresses soft tissue, musculoskeletal issues and energy imbalances in 
the body and does NOT diagnose diseases/conditions.   
This treatment is exercising soft tissue therapies and QINOpractic care, not Chiropractic care. 
 
I hereby consent to examination, treatment, photography for feedback/ postural assessment and have been 
informed by the practitioner about said treatment(s). I also confirm that by signing this Client Record that I agree to 
the cancellation terms for appointments and my personal information will be treated and held private and 
confidentially as per the Privacy Policy under the General Data Protection Regulation 2018 have been given and read.    

 
Signature:  Date:   
 
I. SweQINO, and the practitioners within, declare that we do not treat diseases or diagnose conditions. We further 
verify that we do NOT manipulate the body's chemistry, as in western medicine. We are board certified and a 
member of a professional association  and have all the insurance required by Spanish and European governing bodies. 
We work to balance the body, on soft tissue and energetic level (i.e. NOT chemical level).  
With the client's / patient's signature, they have agreed that  we can treat them for the reason/ imbalance they are 
presenting with in our clinic.
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Indicate (with a pen on the symptom chart) where 
you´re currently experiencing pain/problems:

Symptom ChartPosture Chart

Your Expectation of the Treatment session: 

     Swedish QINOpractic and Rehab Clinic - Health Declaration


