Mellan
INERA AB, 556559-4230, Box 17703, 118 93 Stockholm, nedan kallat ”Inera”,
och
[Ange part], [Organisationsnummer], [Adress], nedan kallat ”Vårdgivaren”,
har denna dag träffats följande

TILLÄGGSAVTAL
1. BAKGRUND
Inera tillhandahåller tjänsten Nationell Patientöversikt (”NPÖ”) till samtliga
vårdgivare i Sverige. För de vårdgivare som vill ansluta sig till NPÖ har Inera tagit
fram ett Anslutningsavtal – ”Anslutningsavtal avseende anslutning till NPÖ” - med
bilagor (”Anslutningsavtalet”). Anslutningsavtalet finns tillgängligt på Ineras
hemsida; www.inera.se.
Vårdgivaren önskar nu ansluta sig till NPÖ. I samband härmed har Vårdgivaren
haft önskemål om att göra vissa justeringar i Anslutningsavtalet. Parterna har i
anledning därav kommit överens om att göra följande justeringar till
Anslutningsavtalet. Nedanstående justeringar ska således tillämpas på
Anslutningsavtalet vid underskrift av detsamma.

2. ANSLUTNING (punkt 5 i Anslutningsavtalet)
Till denna punkt ska följande stycke läggas till:
”För de som endast önskar direktåtkomst till annan vårdgivares information
(konsumenter) finns aktuella anslutningsanvisningar på Ineras hemsida;
www.inera.se.”

3. ERSÄTTNING (punkt 17 i Anslutningsavtalet)
I andra stycket ska följande tillägg göras:
”Med Införandetjänsten avses att Ineras leverantör kontrollerar att Vårdgivaren –
när den avser att tillgängliggöra information i NPÖ (producent) – uppfyller de krav

som anges i anslutningsanvisningarna. Kontrollen görs i form av tester av
Vårdgivarens anslutning”.
I tredje stycket ska följande tillägg göras:
”Ersättningen om 150 000 kr utgår endast för varje unik anslutningspunkt för
Vårdsystemen. Flera Vårdsystem kan således ha en och samma
anslutningspunkt. Ersättningen utgår vidare endast för sådana vårdgivare som
tillgängliggör information i NPÖ (producenter).”

4. AVTALSTID (Punkt 20)
Denna bestämmelse utgår och ersätts med följande:
”Detta Anslutningsavtal träder ikraft när det har undertecknats av båda Parter och
gäller tillsvidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid.”

5. ÖVRIGT
I övrigt skall Anslutningsavtalets bestämmelser oförändrat äga tillämpning mellan
Parterna.
____________________

Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varar Parterna tagit
var sitt.
Ort:
Datum:

INERA AB

VÅRDGIVAREN

______________________

_______________________

