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Undertecknat avtal skickas till 
E-hälsomyndigheten

Box 913 
391 29 Kalmar 

Avtal avseende anslutning till 
E-hälsomyndigheten

Avtalspart 
Välj den eller de avtalsparter samt de allmänna villkor som avtalet gäller: 

� Allmänna villkor för Användarorganisation (apoteksverksamhet). Avser allmänna villkor för 
organisation som bedriver apoteksamverksamhet och som har ansvar för användare som behöver få 
åtkomst till E-hälsomyndighetens register och produkter. 

� Allmänna villkor för Användarorganisation (hälso- och sjukvårdsverksamhet). Avser allmänna villkor 
för organisation som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet och som har ansvar för användare som 
behöver få åtkomst till E-hälsomyndighetens register och produkter. 

� Leverantör av e-tjänst (E-tjänsteleverantör). Avser allmänna villkor för organisation som 
tillhandahåller IT-system till Användarorganisationer för anslutning till E-hälsomyndighetens plattform 
och åtkomst till E-hälsomyndighetens register och produkter. 

� Leverantör av e-tjänst (E-tjänsteleverantör) med anslutna Användarorganisationer. Avser 
allmänna villkor för organisation som tillhandahåller IT-system till Användarorganisationer för 
anslutning till E-hälsomyndighetens plattform och åtkomst till E-hälsomyndighetens register och 
produkter när E-tjänsteleverantören samtidigt företräder Användarorganisationer som är anslutna via E-
tjänsteleverantörens IT-system gentemot E-hälsomyndigheten.  

� Systemleverantör. Avser allmänna villkor för organisation som tillverkar och utvecklar IT-system för 
anslutning till E-hälsomyndighetens plattform. 

Avtalspart* 

Organisationsnummer* 

Adress* 

Kontaktperson avtal* 

Kontaktuppgifter e-postadress* 

* Obligatorisk information
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1 Avtalets omfattning 

1.1 Detta Avtal består av denna avtalshandling (”Huvudavtalet”), nedan angivna och av avtalsparten godkända 
Allmänna villkor (punkt 6) samt i tillämpliga delar E-hälsomyndighetens Handbok för apoteks- och 
vårdaktörer (punkt 3). I den mån personuppgifter behandlas för E-hälsomyndighetens räkning ska 
avtalsparten ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal med E-hälsomyndigheten (punkt 4).   

1.2 Om innehållet i ovan avtalshandlingar är motstridiga gäller avtalshandlingarna sinsemellan i nedan angiven 
ordning: 

1. Personuppgiftsbiträdesavtal (om tillämpligt) 

2. Detta huvudavtal  

3. Allmänna villkor 

4. E-hälsomyndighetens Handbok för apoteks- och vårdaktörer. 

2 Anslutning och åtkomst till E-hälsomyndighetens register och produkter  

2.1 E-hälsomyndigheten ansvarar för ett antal nationella register och IT-funktioner som 
Användarorganisationer inom apoteksverksamhet eller hälso- och sjukvårdsverksamhet behöver ha tillgång 
till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.  

2.2 E-hälsomyndigheten erbjuder ett flertal Produkter i syfte att uppfylla myndighetens uppdrag och för att 
säkerställa ett effektivt och patientsäkert informationsutbyte mellan vården, apoteken och individen. 
Samtliga Produkter som omfattas av detta Avtal beskrivs närmare i E-hälsomyndighetens Handbok för 
apoteks- och vårdaktörer (se punkt 3).   

2.3 För att få ansluta till E-hälsomyndighetens Plattform och få åtkomst till myndighetens Register och 
Produkter behöver varje Användarorganisation och/eller E-tjänsteleverantör teckna detta avtal med E-
hälsomyndigheten och godkänna E-hälsomyndighetens tillämpliga allmänna villkor. Även 
Systemleverantörer som tillverkar och utvecklar IT-system som är avsedda att anslutas till E-
hälsomyndigheten måste teckna detta avtal och godkänna tillämpliga allmänna villkor.  

2.4 Användarorganisationer och E-tjänsteleverantörer som redan har ingått avtal om anslutning till E-
hälsomyndigheten behöver uppdatera sådant avtal genom att underteckna detta avtal och godkänna 
tillämpliga allmänna villkor.  

2.5 I samband med avtalspartens undertecknande av detta avtal bekräftar avtalsparten att detta avtal ersätter 
tidigare ingångna avtal mellan avtalsparten och E-hälsomyndigheten som avser anslutning och åtkomst till 
E-hälsomyndighetens register och produkter. Sådana tidigare ingångna avtal upphör då att gälla. 
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3 E-hälsomyndighetens Handbok för apoteks- och vårdaktörer 

3.1 I E-hälsomyndighetens Handbok för apoteks- och vårdaktörer (”Handboken”) har E-hälsomyndigheten 
samlat vid var tid gällande krav och villkor som gäller för anslutning till myndighetens Plattform och 
användning av myndighetens Produkter. Handboken uppdateras löpande.  

3.2 Handboken är webbaserad och publiceras på E-hälsomyndighetens webbplats www.ehalsomyndigheten.se, 
eller på annan plats som E-hälsomyndigheten anvisar. För att få åtkomst till handboken behöver 
avtalsparten först erhålla inloggningsuppgifter av E-hälsomyndigheten. 

3.3 Handboken riktar sig till främst till Användarorganisationer som använder myndighetens Produkter och till 
E-tjänsteleverantörer som har IT-system anslutna till myndighetens Plattform. I handboken finns även 
villkor som riktar sig till systemleverantörer som utvecklar och förvaltar sådana IT-system.   

3.4 Handboken utgör en del av detta avtal. 

4 Personuppgiftsbiträdesavtal 

4.1 I den mån avtalsparten behandlar personuppgifter för E-hälsomyndighetens räkning ska avtalsparten teckna 
ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten har tagit fram 
personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas av Användarorganisationer inom apoteksverksamhet. 

4.2 Om ett giltigt personuppgiftsbiträdesavtal inte redan tecknats mellan E-hälsomyndigheten och avtalsparten 
ska avtalsparten teckna sådant avtal i samband med undertecknande av detta avtal.  

5 Avtalstid 

5.1 Detta avtal gäller från och med avtalspartens undertecknande och därefter tillsvidare.  

5.2 Avtalsparten har rätt att säga upp avtalet med tillämpning av en uppsägningstid om tre (3) månader. 
Uppsägning ska ske skriftligen.   

5.3 E-hälsomyndighetens rätt att säga upp avtalet följer av tillämpliga allmänna villkor.     

http://www.ehalsomyndigheten.se/


 

 
Huvudavtal - anslutning till E-hälsomyndigheten vers. 1, 2019 4/4 

 

 
 

 
 

6 Godkännande av allmänna villkor och underskrift  

6.1 Genom att underteckna detta avtal bekräftar avtalsparten att den har tagit del av och godkänner ovan 
angivna (ikryssade) allmänna villkor. Avtalsparten bekräftar vidare att detta avtal ersätter eventuellt tidigare 
ingångna avtal mellan avtalsparten och E-hälsomyndigheten avseende anslutning och åtkomst till 
E-hälsomyndighetens produkter.  

 

 

_____________________________ 

Ort  

 

______________________________ 

Datum  

 

______________________________ 

Behörig avtalstecknares namnteckning 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 
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