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Allmänna villkor – Vårdhandboken & Rikshandboken i
barnhälsovård
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Uppdraget
Inera uppdrar åt Uppdragstagaren att utföra det eller de uppdrag som framgår av Uppdragsavtalet (nedan kallat ”Uppdraget”).
Uppdragstagaren ska utföra alla delar av Uppdraget i enlighet med bestämmelserna i Uppdragsavtalet (inklusive dessa allmänna
villkor) och med den skicklighet, snabbhet och omsorg som Inera har anledning att förvänta av en specialist inom området.
[Uppdragstagaren förbinder sig inom ramen för Uppdraget och utan särskild ersättning, att uppdatera det material som levererats
till Inera om tidigare material inte längre är aktuellt (t ex om ny kunskap eller nya erfarenheter tillkommit inom området).]
Ändringar av Uppdraget ska skriftligen överenskommas mellan parterna.
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Leveranstid
Avtalad leveranstid framgår av Uppdragsavtalet. Om Uppdragstagaren är försenad med hela eller delar av Uppdraget, ska Inera
skicka en skriftlig påminnelse och sätta ut en sista frist då Uppdraget ska vara slutfört. Om inte Uppdraget har slutförts vid
fristens utgång, äger Inera rätt att säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan. Någon ersättning för Uppdraget ska i så fall
inte utgå.
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Underleverantörer
Önskar Uppdragstagaren anlita underleverantör för genomförande av viss del av Uppdraget, får detta ske först efter medgivande
av Inera - såvida det ej är frågan om arbetsuppgift av rutinmässig art eller av mindre betydelse för Uppdraget. Uppdragstagaren
svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
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Upphovsrätt
Inera erhåller genom träffandet av Uppdragsavtalet äganderätten och rättigheterna till allt material och alla resultat som
framkommer vid Uppdragets utförande (nedan gemensamt kallade "Resultaten"). All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt
eller annan immateriell rätt hänförlig till Resultaten utgör Inera egendom.
Uppdragstagaren har rätt att använda Resultaten i sin fortsatta verksamhet, men får inte sälja Resultaten eller på annat sätt –
direkt eller indirekt - tillgängliggöra dem i ett kommersiellt syfte.
Uppdragstagaren skall gentemot anlitad underkonsult göra för denne bindande förbehåll om Ineras äganderätt och immateriella
rätt. Uppdragstagaren garanterar att Resultaten fritt kan användas av Inera och att de ej belastas av eller gör intrång i annan
tillkommande rätt. Uppdragstagaren åtar sig att ersätta Inera för de ersättningar och skadestånd som Inera genom förlikning eller
dom åläggs att erlägga för intrång i immateriell rättighet (inklusive handling som strider mot lagen om företagshemligheter)
genom Ineras nyttjande av Resultaten.
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Sekretess och informationshantering
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Parterna förbinder sig att, i den mån det inte strider mot tvingande lagstiftning, utan begränsning i tiden inte för tredje man
avslöja konfidentiell information, vilken parterna erhåller från varandra med anledning av Uppdragsavtalet.
Med konfidentiell information avses uppgift om Uppdragsavtalet eller dess innehåll, samt varje annan upplysning – teknisk,
kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för:
i.

upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot
innehållet i Uppdragsavtalet,

ii.

upplysning, som part kan visa att denne redan kände till innan denne mottog den från den andra parten,

iii.

upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i
förhållanden till denne.

I fall som avses under iii. ovan har dock mottagande part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även
mottagits från den andra parten enligt Uppdragsavtalet.
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Skatter och avgifter
Uppdragstagaren meddelar genom undertecknandet av Uppdragsavtalet om Uppdragstagaren vid avtalstecknande är godkänd för
F-skatt eller om regler för A-skatt ska gälla.
Parterna är ense om att detta Uppdragsavtal inte konstituerar något anställningsförhållande mellan Inera och Uppdragstagaren
eller någon av dennes anställda.
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Rapportering och dokumentation
Om inte annat överenskommits mellan parterna ska Uppdragstagaren löpande avge rapporter i enlighet med instruktioner från
Inera avseende Uppdragets utförande och resultat.
Annan dokumentation som part överlämnat till andra parten i anledning av Uppdraget förblir den överlämnande partens
egendom. Sådan dokumentation får endast användas för de ändamål för vilka dokumentationen överlämnats och får inte utan
särskilt medgivande kopieras eller utlämnas till tredje man. Vid detta Uppdragsavtalets upphörande ska dokumentationen
återlämnas eller förstöras enligt överlämnande parts instruktioner.
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Jävsbestämmelser
Uppdragstagaren har i Uppdragsavtalet godkänt Ineras jävsbestämmelser. Om Uppdragstagaren skulle bryta mot nämnda
jävsbestämmelser, äger Inera rätt att med omedelbar verkan säga upp Uppdragsavtalet och kräva ersättning för liden skada.
Inera är i sådant fall inte heller ersättningsskyldig för pågående Uppdrag.
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Ersättning
Inera ska som ersättning för Uppdraget erlägga de belopp som anges i Uppdragsavtalet.
All ersättning i Uppdragsavtalet avser pris exklusive mervärdeskatt.
Alla kostnader för Uppdragstagarens åtagande enligt Uppdragsavtalet ingår í den överenskomna ersättningen och inga kostnader
tillkommer såvida detta inte särskilt har överenskommits i Uppdragsavtalet.
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Betalning
Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Av fakturan skall framgå omfattningen och arten av utfört arbete. Fakturor ska
skickas elektroniskt till följande elektroniska fakturaadress: GLN 7365565594238. Uppdragsnummer ska alltid anges.
Betalning ska erläggas senast trettio (30) dagar efter godkänd fakturas ankomstdag. Uppdragstagaren är inte berättigad att
debitera faktureringsavgift eller liknande avgifter.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
De vid Uppdragsavtalets upphörande återstående fordringar, ska av Uppdragstagaren faktureras senast fyra månader efter det att
Uppdraget är utfört. Krav som framställs senare, medför inte rätt till ersättning.
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Uppdragstid och förtida upphörande
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Uppdragstiden anges i Uppdragsavtalet.
Inera har rätt att när som helst under uppdragstiden säga upp Uppdraget eller begränsa dess omfattning. Ersättning skall därvid
utgå för utfört arbete och styrkta nödvändiga avvecklingskostnader.
Parterna har rätt att säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande om:

Inera AB

(a)

den andra parten bryter mot sina åtaganden enligt Uppdragsavtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter
skriftlig anmodan härom,

(b)

den andra parten ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation, försätts i
konkurs eller annars kan antas ha kommit på obestånd.
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Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Uppdragsavtalet, om underlåtenheten har sin
grund i omständighet, som part ej råder över (“Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar
fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befriande Omständighet ska anses
bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, blockad, brand, översvämning, krig eller
olyckshändelse av större omfattning.
Part som påkallar befrielse från påföljd ska meddela motparten därom skriftligen utan dröjsmål.
Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna omständigheter häva Uppdragesavtalet inklusive
överenskomna Uppdrag om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än tre (3) månader.
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Övriga bestämmelser
Reklamation och andra meddelanden rörande Uppdragsavtalet ska ske skriftligen genom e-post eller rekommenderat brev till
parternas i Uppdragsavtalet angivna eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade adresser. Vid e-post ska
meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda då mottagandet blivit bekräftat genom mottagningsbevis eller dylik
mottagningsbekräftelse. Såvitt avser brev, ska brev anses mottaget vardagen efter brevet poststämplades.
Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Uppdragsavtalet utan den andra
partens skriftliga godkännande.
Ändringar av och tillägg till Uppdragsavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade
av parterna.
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Tvist
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Tvister som uppstår i anledning av Uppdragsavtalet, ska avgöras i allmän domstol vid Stockholms tingsrätt.
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