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1. Bakgrund  
Detta avtal har tecknats med anledning av arbete inom Inera (i det följande Projektet), varvid 
information som Informationslämnaren eller denne närstående förfogar över, kan komma att 
tillhandahållas Mottagaren för granskning eller på annat sätt komma till dennes kännedom.  

2. Definition av konfidentiell information mm  
2.1 Med Konfidentiell information avses i detta avtal all information avseende Projektet 

eller andra närliggande projekt som Informationslämnaren driver eller på annat sätt är 
engagerad i, inklusive förekomsten av diskussioner och informationsutbyte, samt all 
övrig kommersiell och teknisk information hos Informationslämnaren eller denne 
närstående som är av konfidentiell natur, oavsett form och märkning, vilken 
Informationslämnaren själv eller genom annan lämnar till Mottagaren direkt eller 
indirekt, eller som Mottagaren eljest erfar genom sitt engagemang i Projektet.  

2.2 Konfidentiell information skall dock ej innefatta sådan information som på dagen för 
avtalets ikraftträdande var, eller därefter blir allmänt känd utan att detta skett i strid med 
detta avtal, eller som bevisligen utarbetats av Mottagaren utan användning av 
Konfidentiell information, eller Konfidentiell information vilken Mottagaren erhållit i  
god tro av tredjeman utan samband med Projektet och utan kännedom om 
inskränkningar avseende spridning eller användning.   

2.3 Konfidentiell information skall av Mottagaren alltid betraktas som hemlig. Detta avtal 
inskränker ej skyldighet eller ansvar för Mottagaren eller annan enligt lag eller på annan 
grund.  

3. Sekretess  
3.1 Mottagaren äger inte utan Informationslämnarens föregående skriftliga medgivande, i 

något fall utlämna eller röja Konfidentiell information till tredje man samt ej heller 
sprida Konfidentiell information inom den egna organisationen utöver vad som 
oundgängligen är nödvändigt för Projektet. Undantaget är dock sådant fall då 
Konfidentiell information hos Mottagaren enligt domstols eller myndighets 
föreläggande eller på grund av tvingande lag, oundvikligen måste lämnas ut.  
Mottagaren skall vidta sådana åtgärder att utomstående eller obehörig ej kan bereda sig 
tillgång till Konfidentiell information genom Mottagaren samt att Konfidentiell 
information ej röjs oavsiktligt.  

3.2 Mottagaren äger inte i något sammanhang rätt att använda Konfidentiell information på 
annat sätt än inom ramen för Projektet.   

3.3 Mottagaren garanterar att den som bereds tillgång till Konfidentiell information genom 
Mottagaren till fullo följer de föreskrifter som Mottagaren har att iaktta enligt detta 
avtal.   

3.4 Ovanstående skyldighet om att inte röja Konfidentiell Information skall tillämpas under 
en tid om tio (10) år från mottagandet av den Konfidentiella Informationen.   
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4. Kopiering och rättigheter mm  
4.1 Mottagaren äger ej rätt att kopiera eller på annat sätt reproducera Konfidentiell 

information i större utsträckning än vad som är oundgängligen nödvändigt inom ramen 
för Projektet. För kopiering eller reproduktion av eventuell programkod erfordras 
föregående skriftligt medgivande.   

4.2 Detta avtal innebär i sig ej någon upplåtelse eller överföring av rättigheter. 
Informationslämnaren och närstående behåller samtliga rättigheter till Konfidentiell 
information, oavsett form. Mottagaren skall, på Informationslämnarens begäran, 
ofördröjligen till Informationslämnaren återlämna, eller efter Informationslämnarens val 
styrka förstöring av, all Konfidentiell information i fysisk form jämte alla kopior eller 
andra reproduktioner därav. Detsamma gäller sammanfattningar, analyser, utdrag eller 
annat, härrörande från eller baserat på Konfidentiell information, vilka Mottagaren, eller 
annan genom denne, erhållit eller utarbetat.  

5. Ansvar  
5.1 Informationslämnaren ansvarar för att tillhandahållandet av Konfidentiell information 

inte kränker tredjemans rätt, men ansvarar inte för skada eller förlust i samband med 
Mottagarens befattning med Konfidentiell information.  

5.2 Mottagaren är införstådd med att underlåtenhet att efterkomma detta avtal kan leda till 
omfattande skada, förlust och kostnad för Informationslämnaren eller denne närstående.   

5.3 Mottagaren skall därför ersätta Informationslämnaren för skada, förlust eller kostnad 
som orsakas Informationslämnaren eller närstående som en följd av Mottagarens 
underlåtenhet - eller underlåtenhet av den som bereds tillgång till Konfidentiell 
information genom Mottagaren - att iaktta vad som åligger Mottagaren enligt detta 
avtal.   

6. Ändringar  
Tillägg eller ändringar av detta avtal skall vara behörigen undertecknade av parterna med 
uttrycklig hänvisning till avtalet.   

7. Tillämplig lag och tvistelösning  
7.1 Detta avtal skall lyda under och tolkas enligt svensk materiell rätt.  
7.2 Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i svensk domstol.  
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