HSA Anslutningsavtal
mellan [kundens namn]
och Inera AB

HSA Anslutningsavtal, version 4.0

Tjänsteansvarig HSA

2016-11-30

Mellan Inera AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd ”Inera”), och
[Kundens namn], organisationsnummer [Kundens orgnr] (nedan kallad ”Kunden”) har följande
avtal träffats.
Detta HSA Anslutningsavtal rör Kundens rätt att läsa och, om anslutningsformen så medger,
representeras samt uppdatera information i den nationella katalogtjänsten HSA.
Inera och Kunden kallas ensamma nedan för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

1.

BAKGRUND OCH VISSA DEFINITIONER

1.1.

HSA (”Tjänsten”) är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter
om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata
vårdgivare. Ansvaret att uppdatera innehållet i katalogen är distribuerat.

1.2.

HSA bygger på att deltagande parter ansvarar för hög kvalitet på innehåll och rutiner.
Detta skapar den tillit som behövs för Tjänsten.

1.3.

Definierade termer och begrepp som förekommer i HSA Anslutningsavtal ska ha
samma betydelse som i HSA-policy (bilaga 2).

2.

OMFATTNING

2.1.

HSA Anslutningsavtal omfattar villkor för Kundens anslutning till HSA enligt vid var
tid gällande HSA-policy samt övriga dokument och information publicerad på Ineras
webbplats, www.inera.se.

2.2.

Organisationer som är verksamma inom vård och omsorg kan ansöka om anslutning
till Tjänsten för att representeras samt uppdatera och läsa information i HSA (HPT
Producent eller HPT Producent HSA Admin). Alla organisationer kan ansöka om
anslutning till Tjänsten för att läsa information i HSA (HPT Konsument eller HPT
Konsument Publik enhetsinformation).

2.3.

Beslut om anslutning av ny organisation samt godkännande av HSA-policytillämpning
(HPT), nedan kallad ”Tillämpningsbeskrivning”, fattas av HSA Förvaltningsgrupp.

3.

AVTALETS KONSTRUKTION OCH AVTALSTOLKNING

3.1.

HSA Anslutningsavtal omfattar följande handlingar:
• Detta avtalsdokument – HSA Anslutningsavtal;
• Bilaga 1 - Allmänna villkor, Sjunet, HSA, SITHS;
• Bilaga 2 - HSA-policy;
• Bilaga 3 - Tillämpningsbeskrivning HPT Producent, HPT Producent HSA
Admin, HPT Konsument, eller HPT Konsument Publik enhetsinformation
för Kunden
Information om gällande priser och avgifter finns publicerade på Ineras webbplats,
www.inera.se
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3.2.

Om det i handlingarna under punkt 3.1 förekommer mot varandra stridande uppgifter
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i ovanstående
ordningsföljd.

4.

PARTERNAS FÖRPLIKTELSER OCH ANSVAR

4.1.

Inera förbinder sig att:

4.1.1.

granska Kundens Tillämpningsbeskrivning som är applicerbar under HSA
Anslutningsavtal och återkoppla till Kunden inom skälig tid med godkännande eller
begäran om kompletteringar;

4.1.2.

tillgängliggöra Tjänsten för Kunden i enlighet med godkänd Tillämpningsbeskrivning;

4.1.3.

i tillämpliga fall hålla Kunden informerad om aktuell status på Tjänsten i förhållande
till överenskomna SLA

4.1.4.

att via webbplats, nyhetsbrev och/eller ev. nätverksträffar informera Kunden om
ändringar av Bilaga 1 och Bilaga 2, samt

4.1.5.

etablera och vidmakthålla en förvaltningsorganisation för HSA samt att bemanna
denna så att aktuella regelverk, servicenivåer och avtal följs och utvecklas.

4.2.

Kunden förbinder sig att:

4.2.1.

lämna in en Tillämpningsbeskrivning enligt överenskommen anslutningsform;

4.2.2.

vid var tid uppfylla de krav och efterleva de anvisningar som framgår av Bilaga 2,
HSA-policy och Bilaga 3, Tillämpningsbeskrivning;

4.2.3.

snarast meddela Inera vid organisations- och funktionsförändringar som påverkar
inlämnad Tillämpningsbeskrivning samt meddela Inera uppgifter om kontaktpersoner
och fortlöpande hålla dessa kontaktuppgifter uppdaterade;

4.2.4.

skyndsamt lämna in en uppdaterad Tillämpningsbeskrivning då ändringar i Bilaga 2
eller förändrade förhållanden i Kundens organisation så kräver;

4.2.5.

tillse att intern kontroll inom den egna organisationen utförs enligt
Tillämpningsbeskrivning samt

4.2.6.

snarast meddela Inera om Kundens organisation upphör samt säkerställa att HSAinformation som finns för Kunden arkiveras enligt gällande regelverk.

5.

ANSLUTNING AV TREDJE PART

5.1.

Under förutsättning att Kunden har en godkänd HPT Producent, HPT Producent HSA
Admin eller HPT Konsument äger Kunden rätt att efter godkännande av HSA
Förvaltningsgrupp ansluta annan organisation som bedriver vård- eller
omsorgsverksamhet samt leverantörer av tjänster till dessa (”Tredje Part”) till
Tjänsten.

5.2.

Kunden ansvarar gentemot Inera att policyer och övriga skyldigheter enligt HSA
Anslutningsavtal iakttas hos ansluten Tredje Part. Kunden ska innan anslutning av
Tredje Part enligt denna bestämmelse träffa avtal med Tredje Part om villkoren för
anslutningen.
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Kunden förbinder sig också att på Ineras begäran, dock minst en gång per kalenderår,
granska att Tredje Part följer de regler som framgår av HSA Anslutningsavtal.
Tredje Part äger inte rätt att ansluta annan organisation till Tjänsten.

6.

ERSÄTTNING

6.1.

För Tjänsten ska Kunden erlägga betalning till Inera för utförda Tjänster enligt
gällande priser som finns publicerade på Ineras webbplats.

7.

AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

7.1.

Detta HSA Anslutningsavtal gäller från och med båda parters undertecknande. HSA
Anslutningsavtal har en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.
_________________________________

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
Ort och datum

Ort och datum

Stockholm den __________________

________________________________

Inera AB

[Kundens namn]

________________________________

________________________________

Underskrift

Underskrift

[Avtalsansvarig Inera]

[Firmatecknare]

________________________________

________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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