
 
 
 
 

ETISKT KONTRAKT 
 
 

I OCH MED ATT JAG BLIR CERTIFIERAD 
OCH MEDICINSKT ANSVARIG LÄKARE* 

FÖRBINDER JAG MIG ATT: 
 
 

- upprätthålla en god medicinsk kompetens och säkerställa patientsäkerheten vid 
injektionsbehandlingen. 

 
- estetiska injektionsbehandlingar och medicinsk vård ges i enlighet med beprövad 

vetenskap. 
 

- dokumentationen följer Socialstyrelsens regler för journalföring. 
 

- fotodokumentation sker före behandlingarna. 
 

- mottagningen tillhandahåller utrustning för akutvård vid allergiska tillstånd och behörig 
medicinsk personal som kan agera vid en uppkommen situation. 

 
- läkemedel hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter med tydlig delegering av läkare till 

sjuksköterska. 
 

- delta i minst en praktisk utbildning eller kongress per år inom området och att ta del 
av nya tekniker och studier. 

 
- behandla minst 50 patienter per år dvs ca en per vecka. 

 
- arbeta med av läkemedelsverket godkända väldokumenterade läkemedel. 

 
- arbeta med av läkemedelsverket CE-märkta medicintekniska produkter såsom fillers. 

 
- patienterna ges skriftlig information om erhållen produkt. 

 
- ha en god kunskap och erfarenhet inom injektionsteknik och dess komplikationer. 

 
- marknadsföra egen verksamhet i enlighet med ”etiska regler för marknadsföring” 

utformade av läkarförbundet/Svensk förening för estetisk plastikkirurgi. www.sfep.se. 

 
Datum ..................................... 

 
 
 
..................................................            .....................................................    ..............................................    
ULF SAMUELSON    FÖRNAMN EFTERNAMN               NAMNFÖRTYDLIGANDE  
ORDFÖRANDE,                                              CERTIFIERAD FÖR     
ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET   ESTETISKA INJEKTIONSBEHANDLINGAR                                  

* Till dig som är ansvarig läkare för sköterska eller tandläkare: 
Du kommer att vara medicinskt ansvarig och ytterst ansvarig för komplikationer som behandlaren kan orsaka. Vi rekommenderar noggrant utarbetade avtal mellan dig och behandlaren 
avseende hantering av de medicinska frågeställningarna samt ekonomisk ersättning för detta. 
 
Kravet på antal behandlingar per år är önskvärt men ej ett krav men du bör hålla dig up to date om behandlingar och hantering av komplikationer genom tex att delta i kurser och möten. 
Vi rekommenderar ej att ta på sig ansvar för ett stort antal behandlare eller att vara ansvarig för behandlare som är situerad långt ifrån den medicinskt ansvariga då man skall kunna ge råd 
och ta hand om komplikationer inom 24 timmar.  
 
Behandlare ska vara certifierade av EIR 
 
 
 
 

Estetiska injektionsrådet är en sammanslutning av fristående specialister som representerar olika branschorganisationer inom plastikkirurgi och estetisk injicering. 
Estetiska injektionsrådets målsättning är att öka skyddet för den enskilde patienten som genomgår en estetisk injicering. 


