
Hospital Intelligence för 
bättre patientsäkerhet 

Slutrapport för HIPPA-projektet, 30 Januari 2014

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) 
Stockholms universitet

DSV Report Series No. 18-007
 

Hercules Dalianis, Claudia Ehrentraut, Paul Johannesson, 
Erik Perjons, Maria Skeppstedt, Monica Winge 



1 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 Introduktion .......................................................................................................................................... 2 

2 Bakgrund HIPPA-Projektet .................................................................................................................... 2 

3 Informationshantering för patientsäkerhetsarbete - en internationell utblick .................................... 9 

4 Process- och IT-stöd vid Karolinska för hantering och rapportering av vårdskador ........................... 15 

5 Krav på ett Hospital Intelligence system för patientsäkerhet, inklusive krav på tekniker som text och 
data mining för att undvika vårdskador ...................................................................................................... 21 

6 Prototyp för vårddefinitionslager för beskrivning, representation och jämförelse av 
patientsäkerhetsbegrepp ............................................................................................................................ 22 

7 SYSLAB och Clinical text mining group på DSV, Stockholms universitet ............................................. 30 

8 Konsortium och presumtiva nya partners och kunder ....................................................................... 31 

 

  



2 
 

1 INTRODUKTION 
Denna slutrapport från initieringsprojektet består dels av en bakgrund som beskriver tidigare arbete, 
företag och forskningsarbete och dels patentsituationen inom Hospital Intelligence-systemen. 
Patentbilaga, bilaga 1, bifogas. Rapporten innehåller också en beskrivning av patientsäkerhetsarbete 
som tagits fram genom litteraturstudier, en studie hos en stor vårdgivare och ett antal workshops som 
hållits med avnämare inom projektet. Vidare beskriver vi krav som tagits fram i initieringsprojektet. Vi 
har slutligen etablerat ett konsortium och skrivit en ansökan för Samverkansprojekt steg B som kommer 
att skickas till Vinnova den 30 jan 2014. Vi har även tagit fram ett utkast till ett projektavtal för 
samverkansprojektet, som våra partners är överens om, Bilaga 2, bifogas. 

2 BAKGRUND HIPPA-PROJEKTET 

2.1 VÅRDSKADOR OCH PATIENTSÄKERHET 
Enligt Socialstyrelsen handlar patientsäkerhet om att patienten ska skyddas mot vårdskada. “Med  
vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och  sjukvården.”  
(Patientsäkerhetslag (2010:659) 1 kap. 5 §). 

Det finns många orsaker till vårdskador: dålig kommunikation med patienten, bristande infrastruktur på 
sjukhuset, fallskador, fel på själva vården, felmedicinering, lång tid mellan diagnos och behandling, mm. 
En intressant konceptuell modell över patientsäkerhet kan ses i Sherman et al. (2009).   

Den största subklassen av vårdskador är vårdrelaterade infektioner (VRI). Världshälsoorganisationen 
(WHO) och det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) anser VRI som 
ett av de största hoten mot den globala folkhälsan och patientsäkerheten. (Socialstyrelsen 2013, 
Antibiotikaresistens). I Freeman et al. (2013) finns en utmärkt överblick över ett stort antal system som 
automatiskt detekterar och rapporterar VRI. 

2.2 INTERNATIONELLT 
Patientsäkerhet är en stor utmaning i hela världen. Uppskattningar visar dock att sannolikheten att 
skadas under vården är högre i utvecklingsländer än i industriländerna, till exempel så är risken att 
drabbas av en VRI i vissa utvecklingsländer 20 gånger högre än i industriländerna. Under de senaste åren 
har patientsäkerhet blivit alltmer uppmärksammat och länderna i världen har börjat inse hur viktigt det 
är att förbättra patientsäkerheten. Detta resulterade år 2002 i att länderna som är medlemmar i WHO 
enades om en World Health Assembly resolution om patientsäkerhet (WHO/International 2014).  

I USA utlöste den amerikanska rapporten To err is human: Building a Safer Health System (Institute of 
Medicine, 1999) redan 1999 en stor debatt om patientsäkerheten. Rapporten pekade på att mellan 44 
000 och 98 000 patienter årligen dör i USA på grund av medicinska felbehandlingar. Sedan dess har 
intresset varit stort och många olika försök har initierats för att öka patientsäkerheten. I USA främjades 
satsningar på patientsäkerhet av George W. Bushs Patient Safety Act från 2005 och rapporten National 
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Healthcare Quality Report 2012 visar att patientsäkerhetsdebatten fortlöpande har relevans. (Institute 
for Healthcare Improvement Innovation series 2007) 

National Healthcare Quality Report 2012 diskuterar olika problem, till exempel svårigheten att värdera 
och säkerställa den systematiska rapporteringen av medicinska felbehandlingar och icke önskvärda 
händelser, att olika faktorer begränsar förmågan att samla in tillräckligt med data för att snabbt kunna 
identifiera risker och faror under patientvårdnaden, deras bakomliggande orsaker samt ansatser för att 
effektivt mildra dem. Men rapporten lyfter också fram att det har gjorts framsteg i att höja medvetenhet, 
utveckla rapporteringssystem och etablera nationella datainsamlingsstandarder. Att kombinera 
administrativ data, patientjournalabstrahering, spontana icke önskvärda händelserapporter och 
patientenkäter tillåter en mer robust förståelse av vad som förbättrats och vad som inte förbättrats. 
Ändå förblir datan ofullständig för en omfattande nationell bedömning av patientsäkerheten i USA (U.S. 
Department of Health and Human Services 2012). 

2.3 EUROPA 
I Europa drabbas cirka var tionde patient av vårdskador eller icke önskvärda händelser på sjukhuset. 
Detta orsakar stort lidande samt höga finansiella kostnader för hälsovårdssystemet. 

Data från framförallt EU-länderna visar konstant att medicinska felbehandlingar och vårdrelaterade icke 
önskvärda händelser förekommer i 8 till 12 procent av alla sjukhusvistelser. Genomsnittligt får 1 av 20 
patienter, det vill säga cirka 4,1 miljoner patienter, en vårdrelaterad infektion per år. De vanligaste 
typerna av infektioner är urinvägsinfektioner (27 procent), pneumoni (24 procent), postoperativa 
sårinfektioner (17 procent) och sepsis (10.5 procent) (WHO/Europe 2014). 

WHO/Europe har som mål att förbättra kvaliteten i hälsovården där patientsäkerhet är ett viktigt 
element. Enligt WHO/Europes undersökningar så rankas patientsäkerhet högt på den politiska agendan i 
Europa. Många länder gör stora satsningar för att utöka och uppdatera sina kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbeten på den regionala och nationella nivån i nära samverkan med WHOs 
patientsäkerhetsprogram. Till exempel utvecklas det i Tjeckien, Slovakien och Slovenien ett 
rapporteringssystem för icke önskvärda händelser mot möjlig anpassning och utveckling av flexibla 
stödjande mekanismer. Det sker en kompetensutveckling i förbyggandet av VRI i Uzbekistan och 
utveckling av säker klinisk transfusionspraktik i Albanien. 116 professionella organisationer från Europa 
har godkänt användning av en kirurgisk säkerhetschecklista, som blev översatt och anpassad i Danmark, 
Tyskland, Polen och Makedonien samt introducerad för att användas nationellt i Storbritannien. 
Dessutom har 30 europeiska länder utlovat att stötta den första Patient safety challenge, 17 länder och 
regioner bedriver handhygienkampajer och 4 377 sjukvårdsinrättningar har registrerats för SAVE LIVES: 
Clean Your Hands, ett intitiativ i 40 europeiska länder (och 130 i hela världen). Andra satsningar täcker 
bland annat skapande av aktiva nätverk för patienter och vårdgivare, dela erfarenheter, förbättringar av 
övervakning mm (WHO/Europe 2014).   

2.4 SVERIGE 
Sedan den 1 januari 2011 gäller patientsäkerhetslagen i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om 
systematiskt patientsäkerhetsarbete, legitimation och behörighet för vårdpersonal, skyldigheter för 
hälso- och sjukvårdspersonal, tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och 
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sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som anses viktiga för att minska vårdskador. (Vårdförbundet 2013, 
Patientsäkerhetslagen) 

Trots lagändringen och de senaste årens ansträngningar att göra vården säkrare, i både landsting och 
kommuner, finns mycket av problemen kvar och skador är fortfarande ett stort problem i den svenska 
sjukvården. Under 2012 har 3 900 journaler under en tremånadersperiod granskats av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Journalerna kommer från akutsjukhus i hela Sverige. Resultaten visar att 
skador återfanns i 14 procent av de granskade vårdtillfällena. Vissa patienter hade mer än en skada. I 
genomsnitt var antalet skador per patient 1,2. Den vanligaste typen av skador är Vårdrelaterade 
Infektioner (VRI). Fyra av tio skador, 39,5 procent var VRI. Därefter följer Läkemedelsrelaterade skador 
(12,2 procent), Kirurgiska skador (11 procent), Trycksår 2-4 (7,9 procent), och Fallskador (6,4 procent). 
Ungefär 95 procent av alla skador är lindriga, men i många fall krävs extra sjukhusvård. Omkring 5 
procent av skadorna är allvarliga och bidrar till en permanent skada eller hotar patientens liv (SKL 2012, 
Skador i vården). 

Vårdtiden blir längre och utgör sammanlagt 1,3 miljoner extra vårddagar, vilket utgör en kostnad på 
över 11,5 miljarder kronor. Kostnaden för de skador som skulle gå att undvika är mellan 6,9 och 8,1 
miljarder kronor per år enligt vårdförbundet. Av de granskade vårdtillfällena ledde 0,4 procent av 
skadorna till att patienten avled. Sepsis och pneumoni var de vanligaste diagnoserna som bidrog till 
dödsfall. Medelåldern för de som avled var 76 år (Vårdförbundet 2013, Granskade journaler). 

På internationell och europeisk nivå och i Sverige har det gjorts många olika satsningar för 
patientsäkerhet. Exempel på metoder som utvecklas och syftar till att förbättra patientsäkerheten är 
Global Trigger Tool (GTT) som är en form av journalgranskning, Infektionsverktyget, Nationellt IT-stöd 
för händelseanalys (Nitha) och kunskapsbanken, Nationell patientöversikt (NPÖ), Lex-Maria anmälningar, 
samt mätning av patientsäkerhetskulturen, förekomsten av trycksår och användningen av åtgärder mot 
trycksår, överbeläggningar och utlokaliserade patienter, samt personalens följsamhet till basala 
hygienrutiner. Enligt Socialstyrelsen har alla dessa metoder, förutom Nitha, prövats på samtliga 
landsting under perioden 2011 till 2012 och användningen och spridningen inom de enskilda landstingen 
har ökat i flertalet fall (Socialstyrelsen 2013, Lägesrapport). 

2.5 JOURNALGRANSKNING OCH GLOBAL TRIGGER TOOL (GTT) 
En ansats som anses vara mycket viktig av Socialstyrelsen för att upptäcka och karakterisera skador som 
inträffar i vården och för att följa upp förbättringsåtgärder är den så kallade strukturerade 
journalgranskningen. Strukturerad journalgranskning innebär att man väljer ut ett antal vårdtillfällen och 
sedan granskar patientjournaler på ett systematiskt sätt för att hitta skador som har drabbat 
patienterna.  Det finns flera metoder för hur den strukturerade journalgranskningen kan genomföras. En 
av dessa metoder kallas GTT och utvecklades av Institute for Healthcare Improvement i USA. Den 
anpassades för svenska förhållanden och introducerades i Sverige under 2008 (Socialstyrelsen 2013, 
Lägesrapport). Journalgranskningen används även i andra länder som till exempel USA, Australien, Nya 
Zealand, och de andra skandinaviska länderna (Institute for Healthcare Improvement Innovation series 
2007). 
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2.6 INFEKTIONSVERKTYGET 
Ett viktigt IT-stöd som har tagits fram av SKL och Center för eHälsa i samverkan (Cehis) är 
infektionsverktyget, vilket har börjats införas i alla landsting under 2012. Syftet med infektionsverktyget 
är att registrera och sammanställa information om VRI och antibiotikaanvändning på sjukhus, samt att 
notera i vilka sammanhang antibiotika har ordinerats, t.ex. för att behandla en VRI, en 
samhällsförvärvad infektion eller för en profylaktisk behandling. Uppföljning av förekomsten av 
infektioner och användningen av antibiotika ska ligga till grund för att kunna förebygga och minska VRI 
samt minska antibiotikaanvändning (Socialstyrelsen 2013, Lägesrapport). Dock är infektionsverktyget 
begränsat till att enbart identifiera potentiell VRI, det vill säga även om vårdpersonal anger grunden för 
antibiotikamedicineringen får man inte veta om det verkligen har inträffat en VRI, då inte alla som får 
antibiotika har en VRI. Dessutom kontrollerar infektionsverktyget inte andra vårdskador som till exempel 
fallskador, svampinfektioner och sådana som inte medicineras. Infektionsverktyget kommunicerar via 
landstingens tjänsteplattform på Sjunet. 

2.7 NATIONELLT IT-STÖD FÖR HÄNDELSEANALYS (NITHA) OCH KUNSKAPSBANKEN 
Händelseanalys är en metod för att utreda händelser som har eller kunde ha medfört vårdskador. Nitha 
används för att kunna rekonstruera händelseförlopp, fastställa och igenkänna orsakerna för vad som 
gick fel och identifiera åtgärder som kan förhindra inträffandet av liknande händelser i framtiden. 
Avslutade händelseanalyser överförs till en separat nationell kunskapsbank, där de lagras kategoriserade 
för att göra det möjligt att sammanställa och söka i kunskapsbanken efter olika slags händelser, åtgärder, 
etc. Nitha och kunskapsbanken syftar till att påskynda kunskapsspridningen om orsaker till vårdskador 
och lämpliga förebyggande åtgärder och att verksamheterna lär av varandras utredningar. I slutet av 
2012 har det genomförts 380 händelseanalyser i Nitha och 46 i kunskapsbanken. Förutom Blekinge, 
Halland, Jönköping, Norrbotten och Västerbotten är alla landsting anslutna till Nitha (Socialstyrelsen 
2013, Lägesrapport). 

2.8 NATIONELL PATIENTÖVERSIKT (NPÖ) 
NPÖ är ett system för utbyte av viktig information om patienternas hälsotillstånd och behandling mellan 
olika vårdgivare och som håller på att tas i bruk i vård och omsorg. Patientsäkerheten är beroende av att 
vårdspersonal har tillgång till viktig och aktuell information om patienterna framför allt med hänsyn till 
att patienten idag har ofta kontakt med flera olika vårdgivare och att information lagras på många olika 
ställen. Sedan 2012 är alla landsting anslutna till NPÖ, som från början var ett initiativ av SKL och som 
förvaltas av Inera AB på uppdrag av CeHi. (Socialstyrelsen 2013, Lägesrapport). 

2.9 LEX-MARIA ANMÄLNINGAR 
Lex Maria-anmälningar utgör ett system som ska stödja anmälningar av vårdskador. Enligt 
patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskador, inleda åtgärder för att förhindra att dessa upprepas samt anmäla händelser till 
Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rapport Vårdskador inom somatisk slutenvård från 2008 visar dock att 
bara ett fåtal skador rapporteras in till dem, t.ex. av cirka 10 000 inträffade vårdskador inom somatisk 
slutenvård under ett år så anmäldes bara ca 460 stycken. Detta tyder på brister i regelverket som 
beskriver vilka typer av skador som ska anmälas, existerande rutiner och system för rapportering samt 
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kapaciteten för att utreda händelser som har lett till skada mm. Generellt sett har dock anmälningar 
ökat inom primärvård och somatisk specialistvård under perioden 2010–2012. De anmälningar som görs 
i Lex-Maria görs efteråt tillgängliga i kunskapsbanken som finns i Nitha (Socialstyrelsen 2013, 
Lägesrapport). 

2.10 OLIKA MÄTNINGAR 
Ett exempel på mätningar som görs är mätning av patientsäkerhetskulturen som är en översättning av 
den amerikanska metoden Hospital Survey on Patient Safety Culture. I form av en enkätundersökning 
med 51 frågor försöka man belysa personalens uppfattning om olika omständigheter som berör 
patientsäkerhet. Resultat från mätningen i Sverige under perioden 2011 till 2012 visar att bland annat 
samarbetet mellan vårdenheterna, inklusive överföring av information, uppfattades som bristfälligt, att 
arbetsbelastningen var hög och att kommunikationen till patienter som hade drabbats av en vårdskada 
måste förbättras. Dessutom finns satsningar för att mäta förekomster av trycksår och huruvida åtgärder 
används, överbeläggningar och utlokaliserade patienter, samt personalens följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler. Dessa beskrivs mer utförligt i Socialstyrelsens Lägesrapport inom 
patientsäkerhetsområdet 2013 (Socialstyrelsen 2013, Lägesrapport). Ett sätt att mäta vårdskador som 
genomförs två gånger per år i Sverige är punktprevalensmätningar (PPM). Dessa är manuella mätningar 
där vårdgivare rapporterar in förekomsten av vårdskador, till exempel vårdrelaterade infektioner eller 
trycksår, vid en enskild tidpunkt.                  

2.11 MYNDIGHETER 
Förutom dessa metoder skapades under 2013 en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
som bedriver tillsyn av vården och omsorgen. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som 
kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade 
krav och upprätthåller en god kvalitet. IVO hanterar Lex Maria anmälningar. 

2.12 FORSKNINGSPROJEKT VID DSV 
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet har tillsammans med 
Karolinska Universitetssjukhuset tagit fram systemet Detect-HAI (Ehrentraut et al. 2012), som kan 
detektera vårdrelaterade infektioner i svenska patientjournaler. DSV är också del av det Vinnovastödda 
projektet Innovation mot infektion (IMI) där man studerar olika metoder att mäta VRI. Dessutom pågår 
för närvarande det från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierade projektet Dataanalys för 
detektion av läkemedelseffekter (DADEL) på DSV som har som mål att detektera biverkningar av 
läkemedel genom att analysera universitetets stora databas av svenska patientjournaler, Stockholm EPR 
Corpus. Biverkningar av läkemedel är ytterligare en typ av vårdskada. Vid DSV pågår också det 
Vinnovastödda IRIS projektet i samarbete med Scania fordonstillverkare där man vill förutsäga genom 
artificiell intelligens när en fordonsdel behöver bytas ut. Denna teknologi med tidserieanalys och vanliga 
prediktionsmodeller planeras att användas i HIPPA-projektet för att kunna prediktera vårdskador. 
Slutligen planerar DSV att samarbete med det Vinnovastödda projektet  steg  A,   Verktyg  för  proak v  
trafikledning, som arbetar med länkprediktion och samarbete med InformatikTestbädd för framtidens 
vård och omsorg som utvecklar testbäddar för sjukvården. 
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2.13 KOMMERSIELLA LÖSNINGAR FÖR HOSPITAL INTELLIGENCE 
Det finns idag ett fåtal kommersiella lösningar för Hospital Intelligence. En data warehouse-lösning 
utvecklad av Microsoft är Amalga (Amalga 2013), också kallat Caradigm Intelligence, där man från flera 
källor från vårdgivarens databaser kan tillgängliggöra, bearbeta och sammanställa information. 
Samtidigt har Karolinska universitetsjukhuset byggt sitt Hospital Intelligence-system i KarDa, Karolinska 
DAtalager, som innehåller information från ett antal datasystem som patientjournalsystemet TakeCare, 
operationsplaneringssystem Orbit, ekonomi, löne- och personalsystem Raindance, se bl.a. (Zaman 2011) 
för fler detaljer samt avsnitt 4 längre fram i denna rapport. Det österrikiska företaget Medexter 
Healthcare GmbH har byggt en plattform Moni-ICU för att detektera VRI som används i Österrike och 
Tyskland (Moni 2013).  

2.14 PATENTSÖKNING 
Vi har genomfört en patentsökning, en nyhetsundersökning och sammanfattning för att undersöka om 
något automatiskt verktyg för detektion av vårdrelaterade infektioner har blivit patenterat. Ett flertal 
verktyg har patenterats men inte något som just baseras på att maskinlärning med exempel från text 
från journaler. Frågan är om vi kan patentera just metoden i Ehrentraut et al. (2012) eftersom den redan 
har presenterats i ett vetenskapligt papper. Genom publiceringen har vi gjort ett patentprofylax vilket 
kan vara en fördel. Vår vidareutveckling med GTB Gradient Tree Boosting kan möjligen patenteras om vi 
inte publicerar resultaten innan. Värdet av ett mjukvarupatent kan diskuteras. Det kan vara bättre att 
snabbt få ut produkten på marknaden och skaffa kunder.  
Rapport bifogas: Rapport-ID-PT20131120103022, Bilaga 1. 
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3 INFORMATIONSHANTERING FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETE - EN 

INTERNATIONELL UTBLICK 

3.1 BAKGRUND 
Det finns idag många olika uppfattningar om vad patientsäkerhet innebär och hur informationshantering 
kring denna bör bedrivas. Detta kapitel i slutrapporten syftar till att ge en förståelse för dessa olika 
uppfattningar genom att diskutera patientsäkerhetsbegreppet, informationsstrukturer för 
patientsäkerhetsarbete samt processer för att samla in och analysera patientsäkerhetsdata. 

Ett begrepp kan betraktas som en konstruktion som underlättar kommunikationen mellan människor. 
Begreppen utgör grunden för ett gemensamt språk för de företeelser som vi upplever och behöver 
kommunicera kring. Ett begrepp kan även ses som en kategori som hjälper till att strukturera kunskap. 

Patientsäkerhetsbegreppet definieras ofta i termer av vårdskador. Den svenska patientsäkerhetslagen 
(Patientsäkerhetslag, 2010) säger till exempel att patientsäkerhet är skydd mot vårdskada. Vårdskada 
definieras  som  “ lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.  Med  
allvarlig vårdskada avses  “vårdskada  som  är  bestående  och  inte  ringa,  eller  har  lett  till  att  patienten  fått  
ett  väsentligt  ökat  vårdbehov  eller  avlidit”.  Liknande definitioner finns i internationella sammanhang. 
Exempelvis definierar WHO patient safety som  “The  avoidance,  prevention,  and  amelioration  of  adverse  
outcomes  or  injuries  stemming  from  the  processes  of  health  care.  These  events  include  “errors,”  
“deviations,”  and  “accidents.”  (WHO  Draft  Guidelines,  2005).  Wachter  (2012)  definierar  adverse event 
som  “Unintended  physical  injury  resulting  from  or  contributed  to  by  medical  care  (including  the  absence  
of indicated medical treatment) that requires additional monitoring, treatment, or hospitalization, or 
that  results  in  death”.  Engelskans  “adverse  event”  är  därmed  bredare  än  svenskans  “vårdskada”  i  det  att  
den också kan inkludera en skada som är en oundviklig konsekvens av en behandling. På svenska talar 
man i detta fall om skada, vilket av (Patientsäkerhet - SKL,  2014)  definieras  som  “Lidande,  obehag,  
kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en 
följd av patientens sjukdom och som inte hade gått att undvika”.  Wachter  (2012)  inför  också  begreppet  
preventable adverse event som  kan  förhindras,  vilket  i  princip  är  samma  som  svenskans  “vårdskada”.  
Det finns då också non-preventable adverse events som inte kan förhindras, till exempel att en 
tandutdragning leder till en blödning. 

Medan skador och vårdskador handlar om tillstånd hos människor så behöver man också tala om 
handlingar som utförs av vårdpersonal. En sådan handling är error som  definieras  som  “an  act  of  
commission (doing something wrong) or omission (failing to do the right thing) leading to an undesirable 
outcome  or  significant  potential  for  such  an  outcome.”  (Wachter, 2012). På svenska kan man tala om 
misstag. I det fall att ett misstag inte leder till en vårdskada så talar man om en near miss, vilket ibland 
på svenska kallas för tillbud. Men om ett misstag faktiskt leder till en vårdskada så talar man om en 
negativ handling eller negativ händelse (Patientsäkerhet - SKL, 2014). 

För att sammanfatta resonemanget ovan så är några handlingar misstag, varav vissa leder till vårdskador. 
Dessa handlingar kan kallas negativa handlingar. Andra misstag leder inte till vårdskador och kan kallas 
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tillbud. Det finns också skador som inte är vårdskador utan är skador av en medicinsk handling som inte 
går att undvikas, se Figur 1. 

 

Figur 1. Handlingar och vårdskador 

Att hantera information kring patientsäkerhet har blivit en allt viktigare del av patientsäkerhetsarbetet. I 
nästa avsnitt diskuteras för vilka syften sådan information kan användas. 

3.1.1 Mål 
Information kring patientsäkerhet kan användas för flera olika ändamål, inklusive ansvarsutkrävande, 
lärande och kontinuerligt förändringsarbete, resurstilldelning och prediktion. 

Ansvarsutkrävande 

Information kan vara underlag för att utkräva ansvar av vårdpersonal och vårdgivare. I extremfall kan 
sådant ansvarsutkrävande innebära att enskilda läkare eller sjuksköterskor döms i domstol. Ansatsen 
med att fokusera på enskilda individer och deras misstag har dock fått mycket kritik. Man har menat att 
mänskliga misstag är oundvikliga och att man därför behöver ett systemtänkande där man skapar 
system som minskar risken för att misstag begås och ser till att konsekvenserna av misstag blir så små 
som möjliga. Detta innebär att man flyttar fokus från individen till organisation och processer och 
arbetar med att kontinuerligt förbättra dessa. 
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Lärande och kontinuerligt förändringsarbete 

I en systemansats till patientsäkerhet får information en roll som underlag för lärande och kontinuerliga 
förbättringar. Man samlar in information inte för att ställa individer till ansvar, utan för att lära sig om 
sådant som kan hota eller förbättra patientsäkerheten. Denna kunskap kan sedan användas för att 
förbättra processer och organisation hos vårdgivare samt för att stärka den professionella kunskapen 
hos vårdpersonal. En viktig typ av förändringsarbete är att arbeta med prediktion och prevention. 

Prediktion och prevention 

Genom att studera stora mängder information kan man identifiera olika riskfaktorer, det vill säga 
händelser eller omständigheter som kan öka risken för vårdskador. Med kunskap om sådana riskfaktorer 
kan man skapa varningssystem som informerar patienter och vårdpersonal om särskilt riskfyllda 
situationer så de kan vidta åtgärder för att minska sannolikheten att en vårdskada verkligen uppstår. 
Med andra ord kan man förutsäga att vårdskador riskerar att uppstå och man kan då förhindra dem. 

Resurstilldelning 

Information kan också användas för att jämföra vårdgivare med varandra, exempelvis kan man på 
aggregerad nivå mäta antalet vårdskador av olika typer. Sådana jämförelser kan sedan ligga till grund för 
resurstilldelning, typiskt genom att öka resurserna till de vårdgivare som uppvisar goda resultat.  

3.2 INFORMATIONSSTRUKTURER FÖR PATIENTSÄKERHET 
När man behöver beskriva information om patientsäkerhet använder man ofta begrepp som Analys, 
Checklistor, Kommunikation, Samarbete, Mortalitet, Strukturerad journalgranskning (GTT), 
Avvikelserapporter,  Implementering, Riktlinjer, Vårdskador, Psykisk morbiditet, Fysisk morbiditet, Risker, 
Utrustning, Rutiner, Organisation, Bemanning, Patientsäkerhetskultur, Attityder, Anmälningar, 
Kvalitetsregister, Dokumentation, Checklistor, Bemanning, Kostnadseffektivitet, Utbildningsnivå, 
Utrustning, System, Teamarbete, Kampanjer, Lagar, Ledarskap, Nationella riktlinjer, 
Arbetsmiljöförbättring, Organisationsutveckling, Vårdhygien och Vårdkedja. 

För att kunna beskriva sådana begrepp har det utvecklats ett stort antal patientsäkerhetsrelaterade 
klassifikationer i olika länder. Dessa klassifikationer använder olika modeller och innehåller olika 
begrepp, termer och definitioner. Därmed blir det svårt eller omöjligt att sammanställa information från 
källor som använder olika klassifikationer. Det innebär att data blir inlåsta i sina egna system och därför 
inte kan användas över organisationsgränser för jämförelse, lärande och förändringsarbete. Det finns 
alltså ett behov av klassifikationer och standarder som kan användas för att jämföra och aggregera 
information från olika system. 

WHO startade 2004 The World Alliance for Patient Safety. En viktig del av denna organisations arbete 
var och är att definiera, harmonisera och gruppera patientsäkerhetsbegrepp för att skapa en 
internationellt erkänd klassifikation som kan användas för lärande och förändringsarbete kring 
patientsäkerhet. Den framtagna klassifkationen går under namnet International Classification for Patient 
Safety (ICPS), (Sherman et al. 2009). Den är baserad på existerande patientsäkerhetsklassifikationer och 
bedömd av 250 internationella experter. ICPS består av tio kärnbegrepp och omkring 600 begrepp för 
kategoriseringar. Figur 2 beskriver de tio kärnbegreppen och deras samband. 
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Figur 2. De tio kärnbegreppen och deras samband från International Classification for 
Patient Safety (ICPS) (Sherman et al. 2009) 

En vårdincident (eng  “patient  safety  incident”)  är  en  händelse  eller  omständighet  som  resulterade  i,  eller  
kunde ha resulterat i, en vårdskada. En vårdincident är därmed samma som ett misstag,  diskuterat ovan. 

En vårdincidenttyp (eng “incident  type”)  är  en  kategori  som  består  av  vårdincidenter  med  gemensamma  
egenskaper. 

En bidragande faktor (eng  “contributing  factor”)  är  en  handling  eller  omständighet  som  tros  ha  spelat  en  
roll i uppkomsten eller utvecklingen av en vårdincident eller ökat risken för en vårdincident, till exempel 
arbetsmiljö eller beteende. 

Patientegenskaper (eng  “patient  characteristics”)  inkluderar  personuppgifter,  diagnoser,  anamnes,  etc. 

Incidentegenskaper (eng  “incident  characteristics”)  är  en  beskrivning  av  omständigheterna kring 
händelsen, till exempel var och när den inträffade samt vilka som var inblandade. 
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Detektion (eng  “detection”)  är  en  handling  eller  omständighet  som  resulterar  i  en  upptäckt  av  en  
vårdincident, t.ex. en förändring i en patients status. Det kan ske via monitor/larm eller genom 
riskbedömning 

En förmildrande faktor (eng  “mitigating  factor”)  är  en  handling  eller  omständighet  som  förhindrar  eller  
mildrar utvecklingen av en vårdincident mot en vårdskada, till exempel en infektionsstrategi eller en 
patientutbildning 

Ett patientutfall (eng  “patient  outcomes”)  är  en  effekt  på  en  patient  som  helt  eller  delvis  beror  på  en  
vårdincident, till exempel sociala konsekvenser 

En lindrande åtgärd (eng  “ameliorating  action”)  är  en  åtgärd  som  vidtas  för  att  lindra eller kompensera 
en skada efter en vårdincident 

En riskreducerande åtgärd (eng  “action  taken  to  reduce  risk”)  är  en  åtgärd  som  vidtagits  för  att  minska  
risken att en vårdincident av en viss typ återkommer 

Ett organisationsutfall (eng  “organizational  outcome”)  är  en  effekt  på  en  patient  som  helt  eller  delvis  
beror på en vårdincident, till exempel uppmärksamhet i media eller användning av extra resurser 

Arbetet med ICPS fortgår och bland annat behöver många av de ingående begreppen definieras mer 
fullständigt än vad som gjorts för närvarande. Hur stor spridningen kommer att bli är fortfarande osäkert 
(Sherman et al. 2009), men det finns en samsyn om att en internationell klassifikation som ICPS är 
avgörande för att kunna aggregera och integerera information från olika källor med 
patientsäkerhetsinformation. 

För att informationshantering kring patientsäkerhet skall kunna fungera mellan organisationer krävs 
också att man använder standarder så att meddelanden, begrepp och termer inom olika medicinska 
områden används på ett likartat sätt. Exempel på sådana standarder är HL7, SNOMED och DICOM. Ingen 
enskild terminologi har dock det djup och bredd som krävs för att representera det breda spektrum av 
medicinsk kunskap som existerar. Därför behövs en kärna av välintegrerade, icke-redundanta kliniska 
terminologier som kan utgöra ryggraden i kliniska informations- och patientsäkerhetssystem. 

3.3 METODER FÖR INSAMLING OCH ANALYS AV PATIENTSÄKERHETSDATA 
Det finns en rad datainsamlings- och datanalysmetoder för att samla in och analysera data om 
vårdskador i sjukvården, såsom incidentrapportering, journalgranskning, punktprevalentmätning, 
och  grundorsaksanalys. 

Incidentrapportering är en datainsamlingsmetod som innebär att vårdgivarna själva rapporterar in 
misstag. Enligt ICPS så innebär detta att vårdincidenter rapporteras in.  Enligt patientsäkerhetslagen 
(1998:531) är en vårdgivare dessutom skyldig att anmäla om en patient drabbats av eller utsatts för en 
risk att att drabbas av en allvarlig skada. En fördel med incidentrapportering är att om samtliga misstag 
dokumenteras så får vårdgivaren en fullständig lista över alla misstag. En nackdel med metoden är att 
det finns en stor risk att misstag inte dokumenteras, utan bara rapporteras via informella kanaler. 
Orsaker till att misstag inte dokumenteras kan vara att det är omständligt att dokumentera dem eller att 
man inte vill dra uppmärksamhet till eventuella brister i verksamheten. Faktorer som 
patientsäkerhetskultur och kvalitetssystem påverkar därför antalet inrapporterade misstag. 
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Journalgranskning är en datainsamlingsmetod som innebär att patientjournaler granskas för att 
identifiera ledtrådar, kallas också markörer, som indikerar att ett misstag kan ha inträffat. I termer av 
ICPS kan markörer handla om vårdincidenter, förmildrande faktorer, patientutfall och lindrande 
åtgärder, samt relationer mellan dessa. Ett exempel på en markör är K-vitaminbehandling. Detta kan 
vara en lindrande åtgärd för att en patient fått en överdos av wafarin. SKL har utvecklat en metod för 
journalgranskning kallad Markörbaserad journalgranskning som innebär att ett slumpmässigt urval 
patientjournaler granskas utifrån en mall med 44 definierade markörer. Exempel på sådana markörer 
kan vara fall, trycksår, vårdrelaterad infektion, avvikande kroppstemperatur, lågt glukosvärde, 
förflyttning till intensivvårdsavdelning. Efter att en markör identifierats ska, enligt SKL:s metod, en 
bedömning om en skada ha uppstått göras. Om bedömningen görs att en skada skett undersöks också 
om skadan var undvikbar och hur allvarlig den var. Markörbaserad journalgranskning kan därför ses som 
en kombinerad datainsamlings- och datanalysmetod. SKL har också tagit fram en 
informationsspecifikation för Markörbaserad journalgranskning som beskriver informationsinnehåll och 
informationsstruktur för de markörer som ingår i metoden. Denna informationsspecifikation relaterar 
var och en av de 44 definierade markörerna till bland annat relevanta diagnos-, åtgärd- och 
läkemedelskoder, mätvärden associerade till markören, och vad som krävs för att skada ska betraktas 
som undvikbar. En fördel med metoden är att misstag i vården som inte dokumenteras i den löpande 
verksamheten nu kan identifieras och därmed ge en mer fullständig bild av inträffade vårdskador och 
risker för sådana. En nackdel är att metoden är kostsam att genomföra då patientjournaler ska gås 
igenom utifrån specificerade markörer. Det är dock möjligt att automatisera eller semi-automatisera 
journalgranskningen med hjälp av språkteknologiska lösningar. 

En punktprevalensmätning (PPM) är en datainsamlingsmetod som innebär att samtliga misstag vid en 
vårdgivare under en begränsad tid, oftast en dag, dokumenteras av personalen enligt ett fördefinierat 
protokoll. Mätningen ger med andra ord en överblicksbild över de misstag som inträffar vid vårdgivaren 
under den begränsade tid som mätningen genomförts. En fördel med metoden är att, precis som för 
journalgranskning, misstag i vården som inte dokumenteras nu kan identifieras och därmed ge en mer 
fullständig bild av inträffade vårdskador och risker för sådana. En nackdel är att metoden är kostsam att 
genomföra då den ofta involverar all personal.   

Grundorsaksanalys (Root Course analysis, RCA) är en dataanalysmetod som innebär att underliggande 
orsaker till misstag identifieras genom att en djupgående analys genomförs av relevanta fakta kring 
varje misstag. För att försäkra en maximalt produktiv analys krävs att representanter för olika discipliner 
deltar och att de som varit inblandade i misstaget berättar sin historia kring varför misstaget inträffade. 
Centralt i metoden är också att identifiera lösningar som förhindrar att liknande misstag inträffar i 
framtiden. 
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4 PROCESS- OCH IT-STÖD VID KAROLINSKA FÖR HANTERING OCH 

RAPPORTERING AV VÅRDSKADOR  

4.1 PATIENTSÄKERHETSARBETET VID KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 
Detta avsnitt beskriver det patientsäkerhetsarbete som pågår vid Karolinska universitetssjukhuset. 
Arbetet sammanfattas i processdiagrammet i Figur 3 och beskrivs nedan. 

 

Figur 3. Patientsäkerhetsarbetet vid Karolinska sammanfattat i ett processdiagram 

Vid Karolinska universitetssjukhuset styrs kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet från staben Kvalitet och 
patientsäkerhet som består av 40 medarbetare med olika professioner. 
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4.1.1 Processer för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid Karolinska kan något förenklat beskrivas i tre processer, se 
boxar i Figur 3: 

 Styrning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, som utförs av staben Kvalitet och 
patientsäkerhet  

 Verksamhetens operationella processer, det vill säga det dagliga arbetet vid avdelningar 
 Mätning och analys av kvalitet och patientsäkerhet, som styrs från staben Kvalitet och 

patientsäkerhet  

4.1.2 Styrdokument 
De dokument som styr kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är följande, se pilar riktade nedåt i Figur 3: 

 Lagar och föreskrifter, som hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och 
Socialstyrelsens indikatorer för God Vård – att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 
patientfokuserad, effektiv, jämlik och utföras i rimlig tid. 

 Landstingets styrdokument, som landstingets etiska värdegrund och beställarens krav i 
flerårsavtalet 2012-2015 

 Verksamhetsplanen vid Karolinska. Verksamhetsplanen innehåller bland annat verksamhetens 
mål för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på kort och lång sikt 

 Karolinskas styrdokument för kvalitet och patientsäkerhet, som här representerar alla de 
dokument som skapas vid staben Kvalitet och patientsäkerhet för att styra kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet 

4.1.3 Resurser 
Resurser betyder i detta avsnitt ledningssystem, strategier, metoder och verktyg. De resurser som 
används för att kunna genomföra kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är följande, se pilar riktade 
uppåt i Figur 3:  

 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs med hjälp av ett ledningssystem som utgår från 
föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet 
ska  “säkerställa  de  processer som leder till en optimal och säker god vård för sjukhusets 
patienter”  (Bolin  Wiechel,  2014).  Ledningssystemet  utgör  stöd  för  att  planera,  leda,  kontrollera,  
följa upp, utvärdera och förbättra kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 

 Den huvudstrategi som styr kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid Karolinska består av: 
o flödesprinciperna med standardiserade arbetssätt med rätt kompetens 
o patientnyttan i fokus   
o evidensbaserade metoder för bästa resultat och kostnadseffektivitet. 

 
 Resursstöd för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamhetens operationella processer är 

följande: 
o Flödesarbete 
o Riktade insatser 
o Seminarier, utbildningar 
o Information via Intranet Inuit 
o Checklistor 
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o Dokumentation enligt SBAR 
o Realtidstavlor som bland annat kan informera om resultat av kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete 
 

 Metoder/Verktyg som används för att mäta och analysera verksamheten med fokus på kvalitets- 
och patientsäkerhetsfrågor är följande: 

o GTT/MAG (Strukturerad journalgranskning) 
o PPM-mätningar 
o Risk- och Händelseanalys 
o Patientenkäter 
o Säkerhetskulturmätning 

4.1.4 Input och Output 
Input till och output/resultat från processerna är följande, se pilar riktade från vänster in i processer för 
input och pilar riktade till höger från processerna för output i Figur 3. 

 Krav/behov från patienter, beställare och patienter representerar input till Verksamhetens 
operationella processer. 

 Vårdresultat representerar output från Verksamhetens operationella processer. Vårdresultat 
fungerar även som input till processen Mätning och analys av kvalitet- och 
patientsäkerhetsarbete. 

 Avvikelse- och händelserapportering är output från vårdpersonal som arbetar i verksamhetens 
operationella processer fungerar som input till Verksamhetens operationella processer. 

 Resultat från mätningar och analyser representerar output från processen Mätning och analys 
av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och fungerar som input både till processen Styrning av 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och till Verksamhetens operationella processer. 

 Patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsbokslut representerar output från processen Mätning 
och analys av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och sammanfattar resultatet av de 
mätningar och analyser som gjorts vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid Karolinska beskrivs mer i detalj i Figur 4. 
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Figur 4. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet vid Karolinska (Bolin Wiechel, 2013) 

REFERENSER 

BOLIN WIECHEL, ANN-BRITT (2014): LEDNINGSSYSTEM FÖR VÅRDKVALITET, , INTERN RAPPORT, KAROLINSKA 

UNIVERSITETSSJUKHUSET 

BOLIN WIECHEL, ANN-BRITT (2013): KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET, INTERN PRESENTATION, KAROLINSKA 

UNIVERSITETSSJUKHUSET 

4.2 VERKSAMHETSINFORMATIONSSYSTEM OCH BEGREPPSMODELLER VID KAROLINSKA 
Verksamhetsinformationssystemet (VIS) vid Karolinska universitetssjukhuset är det system som 
integrerar information från verksamhetens IT-baserade informationssystem, lagrar denna information 
och gör den tillgänglig för verksamhetsuppföljning, forskning, och operationellt verksamhetsstöd, se 
Figur 5. VIS är centralt i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet då VIS erbjuder en integrerad 
informationsstruktur med data som annars inte skulle vara relaterad utan bara utspridd i verksamhetens 
olika informationssystem. Det är också möjligt att i framtiden - och i VIS - integrera ytterligare 
information om kvalitet och patientsäkerhet från till exempel nya eller ännu inte integrerade system för 
att ytterligare stödja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. De olika delarna av VIS beskrivs mer i 
detalj nedan.  
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Figur 5. Beskrivning av Verksamhetsinformationssystem (VIS) och dess delar. 

4.2.1 Verksamhetens informationssystem 
De centrala informationssystemen vid verksamheten som föder KarDa med information är följande: 

 Take Care: Journalsystem med information om diagnos, planerade och genomförda åtgärder, 
inklusive medicinering, DGR-kod (som ligger till grund för debitering) och patientens status. 
Denna information skickas till KarDa. 

 Orbit: Informationssystem på operationsavdelningar om planerade operationer och inträffade 
händelser med tidsstämpel. Denna information skickas till KarDa. 

 RIS (Radiology information system): Informationssystem för röntgenavdelningen med 
patientinformation och information om genomförda åtgärder på röntgenavdelningen. Denna 
information skickas till KarDa. 

 FlexLab: Informationssystem för kemlabb med information om labbremisser, vilka åtgärder som 
utförts och när (tidstämpel) samt resultat av undersökning av labbprover. Denna information 
skickas till KarDa. 

 Bill: Informationssystem som hanterar interndebitering för till exempel röntgen- och 
labbtjänster. Detta system har också information om vilka åtgärder som har utförts och när 
(tidstämpel). Denna information skickas till KarDa. (Notera dock att information om åtgärder 
som utförts vid kemlabb skickas till VIS från FlexLab istället.) 
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 GVR (Generiskt vårdregister): Informationssystem med sådan information som ligger till grund 
för finansiering från Stockholm Läns Landsting 

 Heroma: Informationssystem som hanterar personal/HR-frågor vid Karolinska 
 Reindance: Informationssystem som hanterar ekonomi/bokföring vid Karolinska 
 RES: Patientreskontrasystem med info om de avgifter som betalas in av patienter vid besök på 

sjukhuset 

4.2.2 Datalagret KarDa 
Datalagret KarDa består av tre logiska databaser: 

 KarDa Staging – i denna del av KarDa genomförs integrering av data från verksamhetens 
informationssystem som föder KarDa med data; till exempel så kopplas uppgifter om röntgen, 
laboratorieundersökningar, läkemedel till vårdtillfällen och besök. Dessutom genomförs 
datakvalitetshöjande åtgärder som att korrigera felaktigheter i data genom att samköra med 
olika register. Dessa tranformeringar görs automatiskt i olika former av mjukvara baserade på av 
verksamheten bestämda regler. Notera att den stora mängden data från verksamhetens 
datoriserade informationssystem kommer in i KarDa Staging, men inte alla data. En del data förs 
direkt in i delen KarDa Normalisering.  

 KarDa Normalisering – i denna del av KarDa finns all data i KarDa samlad i en normaliserad 
relationsdatabas. All data är dock inte normaliserad utan det finns viss data som är strukturerad 
i form av stjärnscheman med ickenormaliserade dimensionstabeller relaterade till en faktatabell. 
Data i KarDa Normalisering förs in till ett stort antal Data Marts för att stödja presentation och 
analys med hjälp av olika verktyg och applikationer som Karolinska använder sig av. 

 KarDa Data Marts – i denna del av KarDa är data fördelade i ett antal Data Marts. För de flesta 
Data Marts är data strukturerad i form av stjärnscheman med ickenormaliserade 
dimensionstabeller relaterade till en faktatabell. Denna struktur stödjer olika former av verktyg 
och applikationer som kan användas mot KarDa. Ett verktyg/applikation kan arbeta mot ett eller 
mot flera Data Marts. Dessa Data Mats kan också ses som utdatatabeller. Notera dock att en del 
verktyg och applikationer hämtar data direkt från den normaliserade databasen och inte från 
KarDa Data Marts. 

4.3 VERKTYG/APPLIKATIONER 
Några av de verktyg/applikationer som finns vid Karolinska för att hämta ut data från KarDa är följande: 

 Realtidstavlor – är verktyg som används för att stödja den operationella verksamhetens 
processflöden. Det kan handla om monitorer som beskriver planerade åtgärder för en patient på 
en vårdavdelning, information om inkommande patienter till röntgen på röntgenavdelningen, 
och takttavlor på akutmottagningen som stödjer personalen att arbeta i rätt arbetstakt. 

 Styrkort (i intranet Inuit)  – är verktyg som stödjer uppföljning dagligen, vecko- eller månadsvis. 
Dessa kan innehålla information om hur förväntade resurser använts, om arbetstakten varit den 
planerade, om vårdköer minskat eller ökat, och vad som orsakat avvikelser från planer. Denna 
information riktar sig till den operationella verksamheten, särskilt till ansvariga för denna. Det 
finns också styrkort för strategisk nivå. 
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 VIS-portalen – är verktyg som gör det möjligt att skapa mer flexibla rapporter baserat på 
önskemål från användaren. Det är även möjligt att analysera enskilda patienter om användaren 
har sådan behörighet. 

 VISare-portalen – är OLAP-verktyg (Cognos) för ekonomi- och HR-personal för analys av data 
från ekonomi- och personalsystem. 

 OLAP-verktyg – är verktyg där användare interaktivt kan analysera data från ett eller flera Data 
Marts. Exempel på sådana verktyg som Karolinska använder är Cognos och QlickView. 

 Kvalitetsregister – vissa kvalitetsregister kan fyllas i automatiskt från KarDa. Önskan är att alla 
kvalitetsregister automatiskt ska fyllas ifrån KarDa eller Take Care. Vissa register kan redan idag 
automatiskt fyllas ifrån Take Care. För de flesta kvalitetsregister gäller dock att vårdpersonal 
måste föra in informationen manuellt, det vill säga dubbelinmatning måste utföras. Notera 
också att vissa kvalitetsregister automatiskt också informerar KarDa om huruvida Karolinska 
dokumenterat alla de patienter som de ska dokumentera i olika kvalitetsregister (brister i sådan 
dokumentation kan leda till avdrag från den ersättning som Stockholms Läns Landsting betalar 
ut till vårdgivare). 

 Possum – är ett världsomfattande perioperativt beslutsstödssystem som samlar information om 
utfall av operationer givet åtgärder och diagnos. Karolinska bidrar med information till detta 
system genom att föra in information till Possum från KarDa. 

REFERENSER 

EKEVING, GUNNAR (2013): VERKSAMHETSINFORMATION OCH DATALAGER – ÖVERSIKT, INTERN RAPPORT, 
KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, REVISION 2013-05-24 

 

5 KRAV PÅ ETT HOSPITAL INTELLIGENCE SYSTEM FÖR PATIENTSÄKERHET, 
INKLUSIVE KRAV PÅ TEKNIKER SOM TEXT OCH DATA MINING FÖR ATT 

UNDVIKA VÅRDSKADOR 
Ett HI-system kan användas av flera olika typer av aktörer som ställer olika krav på systemet och de 
tjänster som detta tillhandahåller. Baserat på ett antal workshops under initieringsprojektet och 
kompletterande litteraturstudier har följande krav identifierats. 

5.1 KRAV FÖR VÅRDGIVARE OCH PROFESSIONER 
HI-systemet skall erbjuda tjänster för  

 Detektion av vårdskador. Genom att kontinuerligt övervaka olika informationskällor, särskilt 
patientjournaler, skall systemet kunna identifiera potentiella vårdskador. I de fall då journalerna 
inte innehåller strukturerade data kan textminingmetoder användas för strukturering. 

 Prediktion av vårdskador. Genom att kontinuerligt övervaka patienternas problem, symptom 
och diagnoser, inte minst för patienter med flera olika problem (multisjuka), skall systemet 
kunna prediktera risker för vårdskador grundat på evidensbaserade regler.  
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 Identifiering av mönster avseende vårdskador. Med hjälp av data- och textmining av 
informationskällor, särskilt patientjournaler, skall systemet kunna identifiera mönster avseende 
vårdskador, i första hand faktorer som påverkar risken för uppkomst av vårdskador. 

 Spridning av kunskap om patientsäkerhet. Systemet skall presentera de evidensbaserade regler 
som ligger till grund för detektion och prediktion, och därmed också sprida kunskap om dessa 
regler. 

5.2 KRAV FÖR PATIENTER 
HI-systemet skall erbjuda tjänster för: 

 Beskrivning av patientens risksituation avseende vårdskador. Systemet skall kunna presentera 
information avseende vårdskador och risker för vårdskador på ett tydligt och lättbegripligt sätt. 

5.3 KRAV FÖR LEDNING OCH BESLUTSFATTARE 
HI-systemet skall erbjuda tjänster för: 

 Uppföljning av patientsäkerhetsarbete. Systemet skall sammanställa aggregerad information om 
vårdskador som inträffat hos vårdgivare. 

 Jämförelser av effekterna för olika vårdgivares patientsäkerhetsarbete. Systemet skall 
tillhandahålla jämförelser avseende patientsäkerhet mellan olika vårdgivare. 

6 PROTOTYP FÖR VÅRDDEFINITIONSLAGER FÖR BESKRIVNING, 
REPRESENTATION OCH JÄMFÖRELSE AV PATIENTSÄKERHETSBEGREPP 

6.1 BAKGRUND 
Informationstekniken erbjuder nya möjligheter att utveckla vård och omsorg, inte minst patientsäkerhet. 
För att ta tillvara styrkorna med IT så behöver vård- och omsorgsinformation samlas in och 
dokumenteras med hjälp av strukturerade och standardiserade metoder. Först då blir det möjligt att 
hämta och tolka information på ett entydigt sätt. Statliga organisationer samt IT-leverantörer har därför 
lagt ned mycket arbete på att utforma gemensamma informationsstrukturer, inklusive 
hälsoinformatikstandarder. En sådan standard utgör en gemensam informationsstruktur som gör det 
möjligt för både patienter och vårdgivare att följa individen under hela vårdprocessen. Oavsett var 
informationen har dokumenterats eller lagrats kan den hämtas och tolkas där det behövs. En gemensam 
informationsstruktur kommer också att göra det möjligt att övervaka processer, både på individnivå och 
på aggregerad nivå. Det senare är viktigt för kvalitetssäkring i praktiken och för klinisk forskning. 

Även om hälsoinformatikstandarder har utvecklats mycket under de senaste åren och ses som 
avgörande för att ta itu med utmaningar kring interoperabilitet så är användandet av dem fortfarande 
lågt (Alkraiji et al. 2013 , Deutsch et al. 2010, Hammond , 2005). Hinder för hälsoinformatikstandarder 
kan vara av flera olika slag och röra ledning, teknik, pedagogik och statliga regleringar (Alkraiji et al. 
2013). Framför allt kan kostnaderna, såväl ekonomiska som politiska , för införande av en standard på 
ett nationellt hälso -och sjukvårdssystem vara höga.  
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Inom en överskådlig framtid kommer många olika standarder, proprietära system samt regionala och 
lokala informationsstrukturer, att behöva samexistera. Istället för att försöka ersätta dessa 
informationsstrukturer med ett litet antal standarder så är en mer realistisk ansats att ta fram redskap 
för att relatera informationsstrukturerna till varandra genom semantiska avbildningar (Bernstein et al. 
2011 ; Nyström et al. 2010). Dessa avbildningar anger relationer mellan termer samt begrepp och regler. 

För att möjliggöra representation av semantiska avbildningar mellan olika informationsstrukturer inom 
vård och omsorg så finns det ett behov av ett verktyg i form av ett vårddefinitionslager. Ett sådant lager 
ska ge möjlighet att dokumentera semantik för vårdvokabulärer, vårdbegrepp och hälsovårdsregler. 
Inom ramen för HIPPA-projektets förstudie har ett underlag till ett sådant vårddefinitionslager tagits 
fram. Nedan beskrivs den underliggande informationsmodellen, prototypimplementering samt 
användargränssnitt. Avslutningsvis diskuteras nyttor med ett sådant definitionslager samt etiska 
aspekter på dess användning. 

6.2 INFORMATIONSMODELL 
Den framtagna informationsmodellen baserar sig på SBVR-specifikationen (OMG, 2008). Ett viktigt inslag 
i SBVR är separationen mellan symboler och deras betydelser. Tack vare denna separation så kan 
databaser baserade på SBVR representera och lagra informationsstrukturer med gemensamma 
betydelser och dokumentera de semantiska avbildningarna mellan dem. Med andra ord så underlättar 
separationen flerspråkig representation och utveckling. En annan viktig egenskap hos SBVR är dess 
förmåga att hantera affärsregler, där SBVR specifikationen möjliggör många olika typer av regler (Witt, 
2012). I det arbete som hittills utförts har regler dock inte ingått. 

Den kanske viktigaste klassen i modellen är Begrepp. Med ett Begrepp avses här mentala bilder av 
företeelser i en fysisk eller social verklighet, till exempel Patient, Sjukdom eller Behandling. Begrepp kan 
därmed ses som tankeenheter som används för att strukturera, beskriva och hantera en verksamhet.  

Begrepp är centrala i mänsklig kommunikation men för att kunna tala om dem så behöver man språkliga 
uttryck för att peka ut och beskriva dem. Till  exempel  kan  man  använda  frasen  “Diabetes  typ  1”  för  att  
peka ut en viss sjukdom. Men man skulle också kunna använda en annan fras eller ord för att beteckna 
samma  sjukdom,  till  exempel  “sockersjuka”.  Det  går  alltså  att  använda olika språkliga uttryck, 
synonymer, för att beteckna ett och samma begrepp. Omvändningen gäller också, det vill säga att 
samma uttryck, en homonym, kan beteckna olika begrepp, beroende på i vilket sammanhang uttrycket 
används. Till exempel betyder ordet “val”  olika  saker  i  politiska  respektive  zoologiska  sammanhang.  För  
att hantera språkliga uttryck finns i modellen klassen Uttryck. 

Man behöver kunna koppla samman Begrepp med Uttryck, och detta sker i modellen med hjälp av 
klassen Representation. Det handlar om att ett visst uttryck kan representera ett begrepp, och det kan 
ske på olika sätt. I det enklaste fallet så används ett uttryck för att beteckna ett begrepp. Uttrycket blir 
då ett namn på begreppet, en så kallad term,  som  i  fallet  ovan  med  “Diabetes”.  Men  ett  uttryck  kan  
också användas för att definiera ett begrepp. Till exempel skulle följande uttryck, hämtat från 
Patientsäkerhetslagen,  “lidande  kroppslig  eller  psykisk  skada  eller  sjukdom  samt  dödsfall  som  hade  
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och  sjukvården”  
kunna  ge  en  definition  av  den  det  som  uttrycket  “Vårdskada”  betecknar.  En  annan  möjlighet  är  att  ett  
uttryck beskriver ett  visst  begrepp,  t.ex.  “Vårdskador  kan  ha  olika  allvarlighetsgrad  allt från att patienten 
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avlider  av  skadan  till  att  patienten  får  bestående  men  till  att  patienten  blir  helt  bra”  (Socialstyrelsen,  
http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet). 

Enskilda begrepp existerar inte i ett tomrum utan flera olika begrepp hänger ihop med varandra och 
bildar begreppsvärldar. Typiska begreppsvärldar är sådana som bygger upp olika vetenskapliga teorier 
eller områden. Men begreppsvärldar finns också i mer vardagliga sammanhang, till exempel för 
matlagning eller julfirande. För att en människa ska kunna använda sig av en begreppsvärld så krävs det 
att hon har en grundläggande förståelse för alla de ingående begreppen, eller åtminstone många av 
dem. Och en människa använder sig inte heller av en begreppsvärld i sin ensamhet utan hon gör det 
tillsammans med andra, för att kunna interagera och kommunicera med dem. Det blir därför 
meningsfullt att tala om gemenskaper som kommunicerar kring samma begreppsvärld, så kallade 
semantiska gemenskaper. När människor går samman kring en semantisk gemenskap så sker detta ofta 
via en organisation, till exempel en standardiseringsorganisation. Organisationen kan då betraktas som 
den semantiska gemenskapen och den ansvarar för, eller äger, en begreppsvärld. Ett exempel på en 
begreppsvärld är begreppen i SNOMED CT. Den ansvariga semantiska gemenskapen är här International 
Health Terminology Standards Development Organisation. 

På samma sätt som en mängd begrepp kan bilda en begreppsvärld så kan ett antal representationer 
bilda ett vokabulär. Ett vokabulär består alltså av ett antal termer som knutits till begrepp. Ett exempel 
på ett vokabulär är den svenska översättningen av SNOMED CT och den ansvariga språkgemenskapen är 
här Socialstyrelsen. Det finns också flera andra översättningar av SNOMED CT. och var och en av dessa 
utgör ett vokabulär. 

Figur 6 visar en grafisk bild av den framtagna informationsmodellen och dess komponenter definieras 
nedan. 
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Figur 6. Informationsmodell för ett vårddefinitionslager 

Begrepp 

Ett begrepp är en bild av någon företeelse i en fysisk eller social verklighet, till exempel Patient, Sjukdom 
eller Behandling. 

Uttryck 

Ett uttryck är ett ord, en fras eller annan symbol som kan användas för att representera ett begrepp, det 
vill säga för att beteckna, definiera eller beskriva begreppet. 

Text 

En text är ett uttryck som har formen av ett antal bokstäver som följer på varandra. 

Representation 

En representation kopplar samman ett uttryck med ett begrepp.  

Definition  

En definition är en representation där ett uttryck definierar ett begrepp. 

Beskrivning 

En beskrivning är en representation där ett uttryck beskriver ett begrepp. 
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Term 

En term är en representation där ett uttryck betecknar ett begrepp. 

Begreppsvärld 

En begreppsvärld är en mängd av relaterade begrepp. 

Semantisk gemenskap 

En semantisk gemenskap är en grupp människor, ofta i form av en organisation, som ansvarar för eller 
använder en begreppsvärld. 

Vokabulär 

Ett vokabulär är en mängd av relaterade representationer. 

Språkgemenskap 

En språkgemenskap är en grupp människor, ofta i form av en organisation, som ansvarar för eller 
använder ett vokabulär. 

Språk 

Ett språk är ett naturligt språk, till exempel svenska eller engelska. 

Substantivbegrepp  

Ett substantivbegrepp är ett begrepp som är ett substantiv, till exempel Barack Obama eller Patient. 

Objekttyp 

En objekttyp är ett substantivbegrepp som är en typ, till exempel Patient. 

Association 

En association är ett begrepp som binder samman två eller flera andra begrepp, till exempel Behandlar, 
som binder samman Läkare med Patient. 

Egenskap 

En egenskap är en association som kan användas för att beskriva ett begrepp, till exempel vikt eller 
längd. 

Associationsroll 

En associationsroll är ett substantivbegrepp som anger vilken roll som ett begrepp spelar i en relation, 
till exempel att Läkare är subjekt i en relation Behandlar, medan Patient är objekt. 

6.3 IMPLEMENTERING 
Vi har implementerat informationsmodellen från det föregående avsnittet som en relationsdatabas i 
Google Fusion Tables, se URL https://drive.google.com/folderview?id=0B95tYlhL8SrlbkwzQkgxOFJlVEk&usp=sharing. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B95tYlhL8SrlbkwzQkgxOFJlVEk&usp=sharing
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Vi har också befolkat databasen med data kring patientsäkerhetsbegrepp. Vidare har vi tagit fram en 
initial specifikation av ett användargränssnitt mot databasen, se nästa avsnitt. 

6.4 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Den initiala specifikationen av gränssnittet mot databasen beskriver dels hur användare kan söka efter 
termer eller begrepp, dels  hur nya termer, begrepp, definitioner och beskrivningar kan läggas till. 

För  att  söka  efter  termer  kan  användaren  ange  ett  visst  uttryck  i  en  flik  “Sök  på  term”,  se Figur 7. När 
användaren  angett  ett  uttryck,  till  exempel  “vårdskada”,  kommer  systemet  att  lista  de  termer  
som  använder samma uttryck (det vill säga som har samma stavning på ordet), se Figur 7. För varje term 
anger systemet termens definition, vilket vokabulär som termen tillhör samt vilket begrepp som termen 
representerar, se Figur 7 igen. Användaren kan nu välja en av de listade termerna för att få ytterligare 
information om denna och det begrepp som termen representerar.  

Gränsnittet i Figur 8 visar vad som händer om man väljer en term, i det här fallet den första termen som 
är Socialstyrelsens term ”vårdskada”. Gränssnittet visar information om begreppet som termen 
representerar (se under Begrepp i Figur 8). Denna information omfattar begreppets ID, 
den  begreppsvärld som begreppet tillhör och den semantiska gemenskap som äger och använder denna 
begreppsvärld (och därmed det aktuella begreppet). Gränssnittet visar också den information om 
existerande representationer av begreppet, som termer, definitioner och beskrivningar (se under 
Representation av begrepp i Figur 8). Figur 8 visar att det  bara  finns  en  term,  “vårdskada”,  som  
representerar termen. Det saknas alltså synonymer. Figur 8 visar också en definition och två 
beskrivningar, samt vilken språkgemenskap som representationerna tillhör och vilket språk som används.  

I exemplet i Figur 8. var både språkgemenskapen och begreppsvärlden den samma, vilket ofta är fallet. 
Ibland kan de dock skilja sig åt. Ett exempel är SNOMED:s begreppsvärld, med sina olika 
språkgemenskaper, till exempel Svenska SNOMED och Tyska SNOMED. 

Det initiala gränssnittet visar också att det finns flikar för att lägga till begrepp och de tre typerna av 
representationer: termer, definitioner och beskrivningar. För att lägga till en representation måste först 
ett begrepp skapas, inklusive fastställande av begreppets begreppsvärld och den eller de semantiska 
gemenskaper som äger och använder begreppet. När begreppet är skapat måste en term, eller flera 
termer om det finns synonymer, relateras till begreppet. En eller flera definitioner eller en eller flera 
beskrivningar kan också relateras till begreppet. 
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Figur 7. Sökning på termer 
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Figur 8. Beskrivning av begrepp 

6.5 DISKUSSION 
Definitionslagret kommer att underlätta öppen och effektiv kunskapshantering bland vård-och 
omsorgsaktörer. Detta kommer att bidra till ett förbättrat samarbete mellan offentliga och privata vård-
och omsorgsgivare, väl samordnade patientcentrerade vårdprocesser, och tydligt patientansvar genom 
förbättrad kunskap om vård-och omsorgsprocesser. Definitionslagret kommer också att bidra till den 
kliniska forskningen genom stöd till integrering av olika informationskällor. Lagret kommer också att 
kunna ligga till grund för kommersiella informationstjänster. 
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Patienter kommer att bättre kunna förstå information från vård- och omsorgsgivare eftersom man 
enkelt kan översätta mellan olika språkbruk. Denna ökade förståelse hjälper också till att förbättra 
patientsäkerheten. Vårdgivare kan nå ökad effektivitet och kvalitet i vård-och omsorgsprocesser 
eftersom uttryck, begrepp och regler i definitionslagret kan relateras till de operativa vårdprocesserna 
och stödja evidensbaserat arbete. Erfarenheter och goda praktiker kan också enklare spridas mellan 
vårdgivare. Tjänsteleverantörer kan använda definitionslagret för att snabbt utveckla innovativa tjänster 
och de kan enklare nå flera marknadssegment, även om dessa använder sig av olika 
informationsstrukturer. 

På lång sikt kan definitionslagret underlätta integreringen av olika operationella informationskällor , 
inklusive patientjournaler . Detta väcker ett antal juridiska och etiska frågor som rör patientens 
integritet och sekretess. En möjlig lösning på detta problem är att patienten äger sina egna hälsodata. 
Patienten skulle då kunna bestämma själv om och hur han eller hon vill dela dem med andra vårdaktörer. 
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7 SYSLAB OCH CLINICAL TEXT MINING GROUP PÅ DSV, STOCKHOLMS 

UNIVERSITET 
SYSLAB och Clinical text mining group består av cirka 30 forskare, varav två professorer och åtta 
disputerade forskare, 15 doktorander som arbetar med systemutveckling, modellering och 
språkteknologi. 
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SYSLAB har funnits i över 30 år och bedriver forskning och utbildning inom systemvetenskap med 
verksamhetsmodellering  och förvaltning av informationssystem. Ett informationssystem är en IT-
baserat system som lagrar, bearbetar och presenterar information för att stödja arbetet och 
kommunikationen inom och mellan organisationer.  Forskningen och undervisningen som bedrivs vid 
DSV är inom disciplinerna databasteknik, verksamhetsmodellering, processhantering, kravhantering, IT-
management, affärssystem, systemmetodik, systemintegration, tjänsteorienterad arkitektur, 
språkteknologi, text mining, hälsoinformatik och projektledning. 

DSV har tillgång till Stockholm EPR Corpus som består av patientjournaler från Karolinska 
Universitetssjukhuset omfattande journaler över en miljon inneliggande patienter från över 500 
vårdenheter. Journalerna är avidentifierade med avseende på personnummer och patientnamn men är 
fortfarande känsliga. De innehåller både strukturerad information som ett serienummer för patienten, 
kön, ålder, ICD-10 diagnos koder, blod- och mikrobiologiska värden, ATC-koder med 
läkemedelspreskriberingar, in och utskrivningsdatum men även ostrukturerad information som fri text 
från läkare och sjuksköterskor. Vår forskargrupp Clinical Text Mining group har forskat på journalerna i 
sju år och tagit fram ett antal verktyg och resurser, se HTTP://DSV.SU.SE/EN/RESEARCH/RESEARCH-
AREAS/HEALTH/CLINTEXTGROUP. 

8 KONSORTIUM OCH PRESUMTIVA NYA PARTNERS OCH KUNDER 
E   färdigt  konsor um  inför  samverkansprojektet  som  inkluderar  vårdgivare,  sjukhus,  lands ng,  
vårdtagare,  pa entorganisa oner,  högskolor, och  privata  aktörer,  som  pa entjournalsystemleverantörer 

8.1 KONSORTIET 
Konsortiet består av: 

Akademi 

Stockholms universitet 

Företag 

Capish Knowledge AB 

TakeCare CGM, AB,  

Helseplan AB 

Omnimed Consulting AB 

Avnämare 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Landstinget i Östergötland, (med Cosmic Cambio som underkonsult) 

Patientförsäkringen LÖF 

http://dsv.su.se/en/research/research-areas/health/clintextgroup
http://dsv.su.se/en/research/research-areas/health/clintextgroup
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8.2 REFERENSGRUPP 
Referensgrupp består av: 

Professor Richard Cook, Patientsäkerhet, KTH 

Anne Carlsson, Svenska Reumatikerförbundet 

Lars Midbøe, SKL/Cehis 

8.3 KONTAKTADE MÖJLIGA PARTNERS 
Kontaktade möjliga partners som vi kommer att kontakta igen under samverkansprojektet för att 
involvera som kunder till vårt HIPPA system. 

Avnämare 

Landstinget i Östergötland 

Capio St Görans sjukhus 

Region Skåne 

Västra Götalandsregionen 

Sahlgrenska Akademin 

Kalmar landsting 

Landstinget i Västmanland 

Landstinget i Dalarna 

Företag 

Intercare Connexion AB 

Akit Communications AB 

Health Solutions AB 

Cambio AB 

Helseplan AB 
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Avtalsutkast för projekt för 
Vinnovas utlysning:  

Utmaningsdriven Innovation 
 
 

Titel:Hospital Intelligence för bättre patientsäkerhet 
Akronym:HIPPA 

Diarienr: 2013-00677 
Projektledare:Hercules Dalianis 

Datum:2014-01-23 
 
  



Detta avtal har ingåtts mellan   
 
 [Stockholms Universitet, Inst för data och systemvetenskap (DSV), 202100-
3062] 
[Karolinska Universitetssjukhuset, 232100-0016] 
[Capish Knowledge, 556575-8264] 
[etc] 
 
De organisationer och företag som listas ovan benämns nedan gemensamt 
”Parter” och var och en för sig ”Part”. 
 

1§  Inledning 
 
Parterna i detta avtal har gemensamt ansökt om och beviljats anslag från Vinnovas 
program utmaningsdriven Innovation. Syftet med projektet kallat Hospital 
Intelligence för bättre patientsäkerhet (HIPPA) är att minska antalet 
vårdrelaterade infektioner (VRI), antibiotikaanvändningen och problem med 
resistenta bakterier i sjukvården. Parterna ska arbeta i ett projekt som löper över 
två år. 
 
Parterna åtar sig att under Avtalstiden lojalt samverka inom Projektet HIPPA som 
konstitueras enligt detta avtal och i Projektplanen (Bilaga 1) och 
kommunikationsstrategin (Bilaga 2) och att bidra till verksamheten (enligt  
åtagande i bilaga 4)genom att eftersträva ett informationsutbyte (när detta inte 
innebär brott mot lag eller avtal eller yppande av egna företagshemligheter), 
utföra forskningsinsatser eller annat arbete. 

2§  Definitioner 

Avtal eller Avtalet: Med ”Avtal” eller ”Avtalet” avser detta huvudavtal och dess 
bilagor 
 
Avtalstid; avser tiden från datum för detta Avtal till utgången av Projekttiden.  
 
Bakgrundsinformation: Med ”Bakgrundsinformation” avses annan information än 
Resultat som kan ha betydelse för genomförande av forskningsprogrammet 
(Bilaga 1) och som Part tidigare offentliggjort eller som Part offentliggör eller 
delger annan Part under Avtalstiden. Konfidentiell Information som Parterna må 
överföra till varandra enligt åtagande i annat avtal eller information som Part får 
del av genom anställd hos annan Part när den anställde inte är engagerad i 
Projektet utgör inte Bakgrundsinformation. Bakgrundsinformation från respektive 
Part anges i Bilaga 3. 
  
  
Biträdande Projektledare; avser anställd vid YYY vars arbetsuppgifter anges i 5.1 
 



 
 
 
 
Ensamrätt: Med ”Ensamrätt” avses en på immaterialrättslig grund föreliggande 
möjlighet att förbjuda annan att utnyttja Bakgrundsinformation eller Resultat. 
Möjlighet att utverka förbud enligt lagen (1990:409) om skydd för 
företagshemligheter eller marknadsföringslagen (1995:450) skall anses som 
immaterialrättsligt grundad. Ensamrätten kan tillkomma någon av Parterna enskilt 
eller samägas av flera Parter. 
 
Enskilt Resultat: Med ”Enskilt Resultat” avses samtliga Resultat som inte utgör 
Samfällt Resultat. 
 
Forskare avser lärare och/eller forskare som (a) är anställd hos eller på annat sätt 
är anlitad av Part som är ett universitet, en högskola eller annan inrättning som 
tillhör undervisningsväsendet och (b) som i egenskap av anställd eller 
uppdragstagare hos sådan Part utför arbete i Projektet. 
 
Forskarförbindelse avser en skriftlig förbindelse varigenom Forskare förbinder 
sig till samma åtaganden som Part såvitt avser bestämmelserna i detta Avtal om 
sekretess, publicering, Bakgrundsinformation och Resultat. 
 
Koncernföretag: Med ”Koncernföretag” avses dels en juridisk person som enligt 1 
kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551) ingår i samma koncern som Part, dels 
utländsk juridisk person som enligt samma lagrum skulle ha ingått i samma 
koncern som Part om vederbörande varit en svensk juridisk person. 
 
Konfidentiell Information: avser inom ramen för Avtalet all skriftlig eller i annan 
form dokumenterad information såväl som muntlig information lämnad till annan 
Part i anslutning till Projektet, förutsatt att sådan information, om den överlämnas 
skriftligen, tydligt är markerad ”Konfidentiellt” eller, om den överlämnas 
muntligen, vid överlämnandetillfället betecknas såsom varande konfidentiell samt 
skriftligen verifieras utgöra Konfidentiell Information senast fem (5) dagar efter 
överlämnandetillfället. 
. 
 
Naturainsats: Med ”Naturainsats” avses material, utrustning, arbete och andra 
naturaprestationer och som enligt VINNOVAs anvisningar utgör godkänd 
medfinansiering. 
 
Samarbetsavtal: Med ”Samarbetsavtal” avses annat avtal än anställningsavtal 
mellan Part och tredje man rörande forskningsinsatser eller andra insatser till 
fullgörelse av detta avtal. 
 
Partstämman; avser Projektets högst beslutande organ och består av en 
representant från vardera Part.  



 
Projektet: Med ”Projektet” avses det samarbetsprojekt mellan Parterna som 
närmare framgår av innehållet i Bilaga 1 (fProjektplanen), Bilaga 2 
(kommunikationsstrategin) och alla aktiviteter kopplade till Bilagor 1 och 2. 
 
Projektledare; avser anställd hos DSV vars uppgifter anges i § 5.1.  
 
Projekttid: Med ”Projekttid” avses Verksamhetsår 1 och 2 från starten av 
Projektet.  
 
Projektplan; avser den plan för Projektet som närmare anges i Bilaga1.  
 
Resultat: Med ”Resultat” avses information förenad med Ensamrätt som genereras 
under Avtalstiden på grund av Parts engagemang i Projektet. Information som 
genereras under Avtalstiden och som är relevant för forskningen i Projektet skall 
anses vara Resultat om inte Part som motsätter sig detta visar att informationen är 
oberoende av Partens medverkan i Projektet. Resultat kan tillkomma någon 
Enskilt eller Samfällt med andra.  
 
Samfällt Resultat: Med ”Samfällt Resultat” avses sådant Resultat som två eller 
flera Parter och/eller, i förekommande fall, Forskare har utvecklat och genererat i 
samverkan och som det inte är möjligt att dela upp i syfte att ansöka om och/eller 
upprätthålla patent eller annan immateriell rättighet. Samfällt Resultat tillkommer 
de Parter och/eller Forskare som i samverkan genererat Resultatet i andelar som 
motsvarar deras insats (sådan andel ska bestämmas med hänsyn till exempelvis 
respektive ägares tidsspillan och/eller kostnader för Resultatet). 
 
Styrgruppen; avser  en grupp av personer bestående av representanter från 
sjukvården industrin och akademin vilka ansvarar för att fatta beslut som inte kan 
fattas av Projektledaren. 
Verksamhetsår 1: Med ”Verksamhetsår 1” avses perioden från 2014 till 2015.  
 
Verksamhetsår 2: Med ”Verksamhetsår 2” avses perioden från 2015 till 2015. 
 

3§  Ekonomiska åtaganden 

 
3.1 Totalt åtagande 
 
Parternas budgeterade totala gemensamma finansiella åtaganden för Projekttiden 
uppgår till SEK 10 000 000. Projektets totala budget omfattar, inklusive Vinnovas 
Bidrag, SEK 20 000 000. 
 
3.2 Former för ekonomiskt stöd 
 
Parts finansiella åtagande kan avse Naturainsatser. 



 
3.3 DSVs ekonomiska åtagande 
 
DSV åtar sig att stödja verksamheten med ett värde motsvarande SEK YYY 
i enlighet med nedanstående tabell. 
 
Verksamhetsår Naturainsatser 

(SEK) 
Kontanta medel 
(SEK) 

År 1 YYYYY 0 
År 2 YYYYY 0 
Totalsumma YYYYY 0 
 
 
3.4 Övriga Parters ekonomiska åtaganden 
 
Övriga Parters sammanlagda ekonomiska åtagande uppgår till SEK ZZZZZZ. En 
sammanställning av Parternas finansiella åtaganden samt tider för fullgörande av 
dessa framgår av Bilaga 4.  

4§ Tid för fullgörelse av de ekonomiska åtagandena m.m. 
 
4.1 Tid för betalning av kontantinsatser 
 
Ingen av Parterna bidrar med någon kontantinsats. 
4.2 Tid för fullgörande av Naturainsats 
 
Naturainsatser ska fullgöras löpande och senast inom skälig tid efter anfordran av 
den Styrgrupp som inrättas enligt 5.2 i detta Avtal.  
 
5.4 Anstånd 
 
Styrgruppen kan på begäran av Part besluta om anstånd med fullgörelse av parts 
finansiella åtaganden.  
 
5.5 Delat ansvar 
 
Var och en av Parterna svarar för sin del av finansieringen. Soldidarsikt ansvar 
föreligger således inte för finansieringen. 

5§  Organisation 

Projektets organ utgörs av Partsstämma, Styrgrupp, Projektledare och Biträdande 
Projektledare 
 
5.1 Projektledning 
 



Projektledare är Hercules Dalianis (DSV) och Biträdande Projektledare är YYY 
 
Projektledarens uppgift och skyldighet är att:  

• Kooridinera Projektet och verka för att projektmålen uppfylls enligt 
Projektplanen i Bilaga 1. 

• Arbeta i Parternas gemensamma intresse 
• Se till att Parterna hålls informerade om omständigheter som kan fördröja 

eller förhindra genomförandet av Projektplanen 
• Ansvara för att rapportering och dokumentation till Vinnova och Parterna 

uppfylls 
• För varje kalenderhalvår under Projekttiden upprätta förslag till budget 

som ska presenteras för Styrgruppen. 
 
 

Biträdande Projektledarens uppgift är att: 
• Bistå Projektledaren i uppgifterna ovan 
• Ansvara för kommunikation och samordning mellan Projektet och de 

kliniska verksamheterna som deltar i Projektet, främst vid Karolinska 
Universitetssjukhuset.    
 
  

 5.2 Styrgrupp 
 

Styrgruppen ansvarar för att fatta beslut som inte kan fattas av 
Projektledaren. Styrgruppen ska således bland annat; 

• besluta om Projektets strategiska utveckling och inriktning 
med målsättning att Projektet ska uppfylla de 
utvärderingskriterier som uppställts av VINNOVA, 

• fortlöpande bedöma Projektets ekonomiska situation, 
besluta om sådana ändringar av fastställd budget som inte 
enligt detta Avtal ska beslutas av Partsstämman och granska 
och fastställa av Projektledaren föreslagen halvårsbudget 
samt se till att organisationen är utformad så att 
medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt, 

• tillsammans med Projektledaren, hålla Parterna underrättade 
om omständigheter som väsentligt försvårar eller förhindrar 
genomförandet av Projektet, 

• genom Projektledaren, delge samtliga Parter en 
halvårsbudget för varje kalenderhalvår under Projekttiden, 



• övervaka att rapport till VINNOVA avlämnas, 

• föreslå avvecklingsplan vid förtida avveckling av Projektet 
för partstämman att anta, samt 

• tillse att Projektledaren och Biträdande Projektledaren 
fullgör sina åtaganden enligt detta Avtal. 

 
Styrgruppen, består av 5 ledamöter och Projektledaren och Biträdande 
Projektledaren som föredragande. Medlemmarna är utsedda för att kunna ge ett så 
heltäckande perspektiv som möjligt på frågor som avhandlas i projektet. 
Styrgruppen begränsas till fem (5) ledamöter för att underlätta beslutsprocessen.  
 
Styrgruppen består av;  
 
Ann Britt Bohlin-Wiechel, Chefläkare Karolinska Universitets Sjukhuset, 
representant för sjukvården.  
Richard Cook,  
Gestrelius?, etc 
 
Etc 
 
Styrgruppen sammanträder en (1) gång i kvartalet i anslutning till 
kvartalsrapporteringen och beslutar om de frågor som uppkommer inom 
Projektets ramar. Styrgruppen skall i sina beslut ta tillvara Parternas intressen 
samt verka för att driva Projektet enligt projektmålen enligt Projektplanen i Bilaga 
1.  
 
Uppdraget som ledamot i Styrgruppen gäller under Projekttiden, men upphör i 
förtid om ledamoten eller partsstämman anmäler att uppdraget ska upphöra. 
Anmälan ska göras hos Styrgruppen. Om en ledamots uppdrag upphör i förtid ska 
övriga ledamöter vidta åtgärder för att en ny ledamot bland Parterna utses för den 
återstående mandattiden. Åtgärder behövs inte om antalet ledamöter i Styrgruppen 
är fler än fyra och Styrgruppen är beslutsför med kvarstående ledamöter. 
 
Styrgruppen skall utse ny Projektledare om Projektledaren inte kan fullfölja sina 
uppgifter. 
 
 
Styrgruppens ordförande ska tillse att sammanträden hålls när det behövs, dock 
minst en (1) gång per kvartal. Styrgruppen ska alltid sammankallas om en ledamot 
i Styrgruppen eller Projektledaren eller Biträdande Projektledaren begär det. 
Projektledaren ska översända en kallelse till sammanträdet till Styrgruppens 
ledamöter fjorton (14) dagar i förväg.  
 

Styrgruppen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter inklusive 
ordföranden är närvarande. Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte  samtliga 



ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande 
underlag för att avgöra ärendet. En ledamot som anser att ett underlag inte är 
tillfredsställande för ärendets behandling har ett begära komplettering av 
underlaget hos Projektledaren.   
 
Som Styrgruppens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande 
ledamöterna röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
 
Styrgruppsmöte kan hållas per telefon och via videolänk eller med motsvarande 
teknik. Protokoll ska då föras på vanligt sätt.  Styrgruppsmöte kan även ske per 
capsulam, d v s genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller 
utsänds till var och en av ledamöterna. Protokollet ska undertecknas av hela 
antalet ledamöter. En förutsättning för möte per capsulam är att samtliga 
ledamöter biträder de beslut som fattas. 
 
Ordföranden, eller den som ordföranden utser, ska föra protokoll vid Styrgruppens 
sammanträden. I protokollet ska antecknas dag och ort för sammanträdet, 
protokollets nummer, vilka som var närvarande samt vilka beslut som 
Styrgruppen har fattat. Av protokollet ska framgå vilket underlag Styrgruppen 
haft för sina beslut. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska i protokollet 
antecknas vilka yrkanden som har ställts och utfallet av omröstningen. Protokollet 
ska undertecknas av ordföranden, eller av den som ordföranden har utsett att föra 
protokoll. Det ska justeras så snart som möjligt av den deltagare vid 
styrgruppssammanträdet som Styrgruppen utsett till justeringsman. En kopia av 
det justerade protokollet ska genom ordförandens försorg utan oskäligt dröjsmål 
sändas till varje Part och till Projektledaren och Biträdande Projektledaren. 
 
5.3 Partsstämma 
 
Parternas rätt att besluta över Projektet och dess verksamhet utövas vid 
Partsstämma. Partsstämma är Projektets högsta beslutande organ. 
 
På Partstämma har varje Part en röst. 
 
Var och en av Parterna åtar sig att närvara vid Partstämma om stämman ska 
behandla fråga som avses i punkterna a) och d) nedan. Part får närvara vid 
Partsstämman antingen genom legal ställföreträdare eller genom befullmäktigat 
ombud.  
 
Partsstämman fatta beslut i följande angelägenheter; 

a) Beslut om ändringar av och tillägg till detta Avtal. 
b) Beslut om att ansluta ny samarbetspartner till Projektet och detta Avtal. 
c) Beslut om att utesluta Part ur Projektet enligt punkt 16. 
d) Beslut om att avveckla Projektet (upphörande av Projektet och Avtalet) 

i förtid. 



e) Beslut om väsentlig ändring av Parternas finansiella åtaganden eller 
Projektets totala budget. Ändring av Projektets totala budget får dock 
inte ske i strid med villkoren för beviljandet av Vinnovamedel eller 
Vinnovas föreskrifter och anvisningar för användning av sådana 
medel.Beslut om antagande av avvecklingsplan vid förtida avveckling 
av Projektet.  

 
Såvitt avser beslut i fråga som anges under a), b) och d) ovan är Partsstämman 
beslutsför om samtliga Parter är närvarande. I övriga frågor är Partsstämman 
beslutsför om minst hälften av hela antalet Parter är närvarande.  
 
Beslut om ändring och/eller tillägg till detta Avtal och beslut om att ansluta ny 
samarbetspartner till Projektet och detta Avtal ska vara enhälliga för att vara 
giltiga. Beslut om ändring och/eller tillägg till detta Avtal ska därutöver skriftligen 
godkännas av parterna för att vara giltiga. Beslut om förtida upphörande av 
Projektet och Avtalet och beslut om väsentlig ändring av parternas finansiella 
åtaganden eller Projektets totala budget ska tas enhälligt. Beslut  om att utesluta 
Part ur Projektet krävs att 2/3 av de närvarande Parterna röstar för beslutet. Beslut 
i övriga frågor får fattas genom enkel majoritet. 
 
Oaktat det ovan anförda äger Part vetorätt mot beslut av Partsstämman som 
riskerar att påverka den Partens ekonomi, lagenlighet eller andra legitima 
intressen. Sådant veto ska vara skriftligt och väl motiverat. 
 
Partsstämma ska hållas vid behov. Part har rätt att hos Styrgruppen begära att 
kallelse till Partstämma utfärdas för behandling av visst angivet ärende. Kallelse 
ska utfärdas inom två veckor och Partstämma hållas inom fyra veckor från det att 
Styrgruppen mottagit en sådan begäran.  
 
Styrgruppen kallar, genom dess ordförande, till Partstämma vid behov och i övrigt 
när Partsstämma ska hållas enligt Avtalet. I kallelsen ska intas förslag till 
ordförande på Partstämman. Kallelse ska vara skriftlig och ska, i andra fall än som 
avses i stycket ovan, utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
Partsstämman samt innehålla uppgift om tid, plats och förslag till dagordning med 
angivande av de ärenden som ska behandlas. 
 
Partsstämman öppnas av Styrgruppens ordförande. Ordförande på Partsstämma 
utses av Partsstämman.  
 
Partsstämma kan hållas per telefon och via videolänk eller med motsvarande 
teknik. Protokoll ska då föras på vanligt sätt.  Partsstämma kan även ske per 
capsulam, d v s genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller 
utsänds till var och en av Parterna. Protokollet ska undertecknas av alla Parter. En 
förutsättning för möte per capsulam är att samtliga Parter biträder de beslut som 
fattas. 
 



Ordföranden, eller den som ordföranden utser, ska föra protokoll vid 
Partsstämman. I protokollet ska antecknas dag och ort för Partsstämman, 
protokollets nummer, vilka som var närvarande samt vilka beslut som 
Partsstämman har fattat. Protokollet ska tillställas samtliga som närvarat vid 
Partsstämman för godkännande. Part som närvarat vid Partsstämman ska inom 15 
dagar från det att Part tagit del av protokollet till ordföranden skriftligen ange 
eventuella synpunkter på innehållet i protokollet. Om Part inte inom angiven tid 
på föreskrivet sätt anger några synpunkter på protokollet anses Part ha godkänt 
protokollet i den utformning som Part mottog det. 
 
Protokollet jämte eventuella skriftliga synpunkter ska utan oskäligt dröjsmål 
tillställas samtliga Parter. 
   

6§  Rapportering 
 
6.1 Rapportering till Projektledare 
 
Parterna ska till Projektledaren rapportera arbetstid och resurser som använts i 
Projektet. Rapportering av arbetsinsatser ska ske skriftligen och vara 
Projektledaren till handa senast sista arbetsdagen var tredje månad räknat från och 
med månaden för Projektets start. Resultat ska rapporteras till Projektledaren som 
ska se till att dessa registreras. 
 
6.2 Intern rapportering 
 
Styrgruppen skall godkänna budget inför varje verksamhetsår. Projektledaren 
skall tillse att budgeten skickas till samtliga Parter för kännedom. Projektledaren 
ska se till att alla Parter hålls underrättade om omständigheter som väsentligt 
försenar eller förhindrar genomförandet av Projektet. 
 
6.3 Extern rapportering och kommunikationsstrategi 
 
Projektledaren skall se till att antagen kommunikationsstrategi (Bilaga 2) 
implementeras samt att en hemsida för Projektet upprättas med länkar till Parterna 
och VINNOVA och andra finansiärer. 
 
6.4 Särskild rapportering till VINNOVA 
 
DSV har i förhållande till VINNOVA åtagit sig att utarbeta årsrapporter för 
verksamhetsåret och en slutrapport för Projektet. DSV skall samråda med 
Projektledaren och Styrgruppen i frågor rörande innehåll och utformning av 
rapporter och skall säkerställa att färdigställda rapporter skickas till samtliga 
Parter för kännedom. Övriga Parter förbinder sig att bistå DSV så att 
rapporteringsskyldigheten kan fullgöras på ett adekvat sätt. 
 



6.5 Självständig publiceringsrätt för VINNOVA 
 
Parterna ger VINNOVA en självständig rätt att publicera information och 
rapporter om Projektet och dess verksamhet förutsatt att Konfidentiell Information 
inte röjs och att VINNOVA ansvarar för att gällande lagar och bestämmelser 
iakttas vid publicering. VINNOVA har också rätt att länka till Projektets hemsida 
på internet. 

7§  Insyn och revision 
 
7.1 Upplysningsplikt 
 
Styrgruppen och Projektledaren skall, om någon Part begär det lämna 
upplysningar om verksamheten vid Projektet, om det efter skäligt övervägande 
bedöms kunna ske utan risk för skada för annan Part. Om begärd upplysning  
bedöms inte kan lämnas utan skaderisk för annan Part, skall den Part som har 
begärt upplysningen omedelbart underrättas om det. Om risk för skada kan 
undanröjas genom att Part som begär upplysning gör ett särskilt sekretessåtagande 
till förmån för Part som riskerar att lida skada skall Parten erbjudas detta. Om 
sådant av Styrgruppen upprättat sekretessåtagande görs skall upplysningen 
lämnas. Upplysningar om verksamheten i Projektet som inte utgör Konfidentiell 
Information ska alltid lämnas till Part som begär upplysningarna om Styrgruppen 
och Projektledaren finner att det är nödvändigt att Part tar del av upplysningarna 
för att kunna påbörja, fullfölja, slutföra eller bevaka sina åligganden enligt detta 
Avtal.  
 
Part, som är föremål för tvingande lagstiftning avseende handlingars offentlighet 
och sekretess ska alltid ha möjlighet att fullt ut efterleva sådan lagstiftning utan 
hinder av ovanstående. 
 
7.2 Insyn i redovisning 
 
Part skall alltid själv eller genom auktoriserad revisor ges tillfälle att ta del av 
räkenskaper och andra handlingar som rör Projektets verksamhet, i den 
omfattning det behövs för att Parten skall kunna bedöma Projektets 
(resultatenhetens) ekonomiska situation och medelsförvaltningen. Om det kan ske 
utan oskäliga kostnader eller besvär, skall Styrgruppen och Projektledaren på 
begäran hjälpa Parten med den utredning som behövs för ändamålet och 
tillhandahålla behövliga kopior. 
 
7.3 Insynsrätt för bidragsgivare 
 
Parterna ger VINNOVA en självständig rätt till insyn i samma omfattning som 
gäller för Part samt rätt att närvara vid Styrgruppens möten. VINNOVA skall 
löpande få kallelser till Styrgruppens möten liksom protokoll från dessa. 
 



7.4 Revisionsrätt för bidragsgivare  
 
Parterna ger härtill VINNOVA en självständig rätt att på egen bekostnad genom 
en av VINNOVA utsedd auktoriserad revisor granska redovisningen av kostnader 
och hur Parternas Naturainsatser har fullgjorts. VINNOVA har också en 
självständig rätt att göra en vetenskaplig kvalitetsrevision av Projektet med hjälp 
av externa experter. 

8§  Parts förhållande till anställda och andra medhjälpare 
 
8.1 Vardera Part ansvarar för det arbete som Parten utför inom ramen för Projektet 
samt för användning av den information eller det material som Parten erhåller. 
 
8.2  
 
8.3 Ansvar för anställda och andra medhjälpares försummelser 
 
Part ansvarar gentemot övriga Parter för sina anställda och för konsulter, 
underleverantörer och andra anlitade medhjälpare såsom för sig själv.  
 
8.4 Avtal med anställda och andra medhjälpare 
 
Part ska ingå sådana avtal med Parts anställda och av Parten anlitade andra 
medhjälpare som medverkar i Projektet, som är erforderliga för att övriga Parter 
ska förbehållas den rätt till Resultatet som enligt detta Avtal tillkommer dem. Part 
som utgör universitet, högskola eller annan inrättning som tillhör 
undervisningsväsendet ansvarar därvid för att av Parten anställda eller anlitade 
Forskare undertecknat en giltig Forskarförbindelse innan Forskaren påbörjar 
arbetet i Projektet. Part som utgör universitet, högskola eller annan inrättning som 
tillhör undervisningsväsendet ska på begäran av Part uppvisa sådana behörigen 
undertecknade Forskarförbindelser. 
 

9§ Publicering av Resultat 
Var och en av Parterna har rätt att publicera hela eller delar av Resultat på 
följande villkor. 
 
(i) En kopia av det material som är föremål för publiceringen 

(”Publiceringsmaterialet”) ska tillhandahållas övriga Parter minst 
fyrtiofem (45) dagar innan Publiceringsmaterialet lämnas ut för 
publicering. 

 

(ii)  Om någon Part finner att Publiceringsmaterialet innehåller 
uppgifter/idéer som kan bli föremål för patent/patentansökan eller 
avslöjar Konfidentiell Information tillhörande denna Part ska Parten 



skriftligen meddela den Part som tillhandahållit Publiceringsmaterialet 
detta inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet av 
Publiceringsmaterialet. Om Part inte svarar inom föreskriven 
fyrtiofemdagarsperiod ska Part anses ha avstått från sin rätt att motsätta 
sig publiceringen och den Part som tillhandahållit Publiceringsmaterialet 
har rätt att genomföra den planerade publiceringen. 

(iii)  Om någon Part inom ovan föreskriven fyrtiofemdagarsperiod skriftligen 
meddelar den Part som tillhandahållit Publiceringsmaterialet att 
Publiceringsmaterialet innehåller uppgifter/idéer som kan bli föremål för 
patent/patentansökan eller avslöjar Konfidentiell Information tillhörande 
den förstnämnda Parten ska följande gälla; 

(a)  Den Part som tillhandahållit Publiceringsmaterialet ska, i syfte att 
bereda den Part som motsatt sig publiceringen tillfälle att ansöka om 
patent, under en period om högst tre (3) månader efter det att Parten 
mottog meddelandet om risk för intrång avvakta med den planerade 
publiceringen. Efter utgången av den föreskrivna tremånadersperioden, 
eller vid den tidigare tidpunkt då den part som tillhandahållit 
Publiceringsmaterialet erhåller skriftligt samtycke till publiceringen 
från den Part som motsatt sig publiceringen, har den Part som 
tillhandahållit Publiceringsmaterialet rätt att publicera 
Publiceringsmaterialet. 

(b)  Den Part som tillhandahållit Publiceringsmaterialet har dock rätt att 
istället för att iaktta bestämmelserna under (a) ändra innehållet i 
Publiceringsmaterialet så att Publiceringsmaterialet inte längre 
innehåller uppgifter/idéer som kan bli föremål för patent/patentansökan 
eller avslöjar Konfidentiell Information tillhörande Part som motsatt sig 
publiceringen och därefter genomföra den planerade publiceringen utan 
dröjsmål. 

Var och en av Parterna åtar sig att vid publicering av Resultat och vid muntliga 
presentationer ange att arbetet utförts med bidrag från VINNOVA (på engelska 
återges namnet med The Swedish Agency for Innovation Systems).  
 
Parterna ger VINNOVA rätt att på sin webbplats (www.vinnova.se) och även i 
övrigt i tryckta broschyrer m.m. publicera icke sekretessbelagd information och 
rapporter som härrör från Projektet. 
 
Parterna ger även VINNOVA rätt att genom s.k. hypertextlänkning länka till 
Konsortiets webbplats på Internet. 
 
Parterna är medvetna om och accepterar att VINNOVA i samband med att 
VINNOVA publicerar information om och rapporterar från Projektet på sin 
webbplats kan komma att publicera vissa icke känsliga personuppgifter såsom 
uppgift om namn, befattning, arbetsgivare och roll i Projektet. Part åtar sig att 
hänvisa berörd person som motsätter sig sådan publicering att kontakta 



VINNOVA som har utfäst att VINNOVA kommer att respektera invändningar 
från berörd person. 
 

10§  Nytillkommande Parter 
 
DSV skall verka för att nya Parter skall kunna tillträda detta Avtal som Part. För 
att ny Part skall kunna tillträda ska denna godkännas av samtliga Parter på 
Partstämman enligt bestämmelserna i 5.3 i detta Avtal.  

11§  Rätt att nyttja Bakgrundsinformation och Resultat 

 
11.1 Bakgrundsinformation 
Detta Avtal innebär ingen överföring av någon äganderätt till 
Bakgrundsinformation mellan Parterna eller mellan Parterna och Forskare. Till 
undvikande av tvivel, Part eller, i förekommande fall, Forskare som 
tillhandahåller Bakgrundsinformation till Projektet har rätt att använda den i 
verksamhet som Parten eller Forskaren bedriver utan att utge ersättning till annan 
Part eller Forskare. 
 
Bakgrundsinformation som Part eller, i förekommande fall, Forskare innehar med 
äganderätt ägs av Parten eller, i förekommande fall Forskaren, och får 
kostnadsfritt utnyttjas av annan Part för forskning i Projektet enligt ändamål som 
anges i Projektplanen (Bilaga 1) under Avtalstiden såvida inte en vidare rätt följer 
av lag eller Part eller, i förekommande fall Forskare, som äger 
Bakgrundsinformationen måste uppställa andra villkor för nyttjande på grund av 
vederbörandes avtal med tredje man.  

Part och Parts Koncernföretag eller, i förekommande fall Forskare, har rätt att, på 
rättvisa, icke diskriminerande och i övrigt skäliga affärsmässiga villkor, erhålla en 
icke exklusiv licens till annan Parts eller Forskares Bakgrundsinformation i den 
utsträckning det är nödvändigt för att Part eller Parts Koncernföretag eller, i 
förekommande fall, Forskare ska kunna använda sådant Resultat som Part eller, i 
förekommande fall, Forskare äger eller innehar licens till, såvida inte ägaren av 
Bakgrundsinformationen är förhindrad att bevilja sådan licens på grund av avtal 
med tredje man som tecknats tidigare än detta Avtal eller ägaren undantagit 
Bakgrundsinformationen enligt bestämmelserna i tredje stycket nedan. Nyttjande 
av Bakgrundsinformation enligt bestämmelserna i denna punkt får inte påbörjas 
förrän berörda Parter och/eller, i förekommande fall, Forskare har tecknat ett 
licensavtal. 
 
Part eller, i förekommande fall, Forskare får undanta viss Bakgrundsinformation 
från rätt för annan Part att erhålla sådan licens som avses i andra stycket ovan, om 
vederbörande skriftligt anmält undantag till de övriga Parterna och Projektledaren 
senast sex månader efter att Bakgrundsinformationen infördes i Bilaga 3. 
Undantaget gäller härefter för alla Parter och Forskare, dock ska licenser som 



redan meddelats när undantaget görs bestå. Anmälan ska göras skriftligen och 
tydligt identifiera den Bakgrundsinformation som undantas. 
 
Överlåtelse eller upplåtelse av Bakgrundsinformation eller del därav från en Part 
till en annan Part sker i befintligt skick. Överlåtande Part friskriver sig särskilt 
från ansvar för att Bakgrundsinformation kan nyttjas utan risk för person- eller 
sakskador, utan krav på myndighetstillstånd och/eller utan risk för att nyttjandet 
leder till intrång i annan Parts eller i tredje mans rätt. 
 
 
11.2 Enskilt Resultat 
 
Resultat tillfaller den Part vars anställda eller medhjälpare har utvecklat eller 
skapat Resultatet. Har Resultat utvecklats eller skapats av Forskare ska dock 
sådant Resultat tillfalla Forskaren.  
Ägaren till Resultat har rätt att fritt använda Resultatet utan ersättning till annan 
Part eller Forskare. Om ägaren av Resultat inte kan använda Resultatet utan licens 
till annan Parts eller Forskares Bakgrundsinformation äger dock punkten 11.1 
tredje stycket ovan tillämpning. 
 
Ägaren till Resultat har rätt att till tredje man överlåta eller upplåta licens till 
Resultatet under förutsättning att ägaren tillser att övriga Parter förbehålls den rätt 
till Resultatet somenligt detta Avtal tillkommer dem..  
 
 
11.3 Samfällt Resultat 
 
Om två eller flera i samverkan har utvecklat och genererat ett Samfällt Resultat 
och det inte är möjligt att dela upp ett sådant Samfällt Resultat i syfte att ansöka 
om och/eller upprätthålla patent eller annan immateriell rättighet ska de Parter, 
eller i förekommande fall Forskare, som gemensamt utvecklat eller genererat det 
Samfällda Resultatet gemensamt äga detsamma. Ägarna ska dock inom en sex (6) 
månader från dagen för utveckling eller generering av det Samfällda Resultatet, 
träffa en separat överenskommelse med skäliga villkor avseende fördelningen av 
äganderätten till det Samfällda Resultatet samt villkoren för nyttjande, skydd, 
fördelning av kostnader och exploatering av det Samfällda Resultatet. Innan en 
sådan överenskommelse träffats ska det Samfällda Resultatet ägas gemensamt av 
ägarna i andelar som motsvarar deras insats (sådan andel ska bestämmas med 
hänsyn till exempelvis respektive ägares tidsspillan och/eller kostnader för det 
Samfällda Resultatet etc.). 
 

 Så länge en överenskommelse avseende äganderätten till det Samfällda Resultatet 
inte träffats har vardera delägare till Samfällt Resultat alltid rätt att på egen 
bekostnad inge ansökan om registrering för vinnande eller upprätthållande av 
Ensamrätt till Samfällt Resultat under förutsättning att sådan delägare i ansökan 
anger övriga delägare som samägare till det Samfällda Resultat som ansökan 



avser. Delägare har vidare alltid rätt att på egen bekostnad vidta andra åtgärder för 
Ensamrättens upprätthållande, så som att påtala intrång och vidta åtgärder till 
försvar mot intrång och påståenden om bättre rätt. 
 
Så länge en överenskommelse avseende äganderätten till det Samfällda Resultatet 
inte träffats har vardera delägare även rätt att: 
avgiftsfritt använda det Samfällda  Resultatet för intern, icke-kommersiell, 
forskning och utbildning utan förhandsgodkännande av de övriga delägarna, samt 
använda det Samfällda Resultatet för kommersiella ändamål, inklusive en rätt att 
bevilja icke-exklusiva licenser till tredje man, utan någon rätt till 
vidarelicensiering, förutsatt att delägaren: 
• underrättar de övriga delägarna minst 45 dagar i förväg, 
• inhämtar de övriga delägarnas godkännande av licensiering till tredje man, och 
• erbjuder de övriga delägarna skälig ersättning. 
Motsätter sig en delägare licensiering av det Samfällda Resultatet till tredje man 
ska denne skriftligen meddela de övriga delägarna och Projektledaren därom inom 
trettio (30) dagar efter mottagandet av underrättelsen. En delägare kan motsätta 
sig licensiering till tredje man, bland annat om 
(a) dennes legitima akademiska eller kommersiella intressen äventyras, eller 
(b) om skyddet för Bakgrundsinformation påverkas negativt för denne. 
 
För de fall delägarna inte invänder mot licensiering inom den ovan angivna 
tidsfristen om trettio (30) dagar, ska ett godkännande anses ha lämnats. 
 
De delägare som invänder mot en licensiering till tredje man ska förhandla med 
övriga delägare för att på rättvisa och rimliga villkor förvärva den/de övriga 
delägarnas andelar av det Samfällda Resultatet. Ersättningen för förvärvet av 
andelar ska bestämmas bland annat med hänsyn tagen till värdet av respektive 
delägares andel i det Samfällda Resultatet, samt till licensavgifterna tredje man är 
villig att betala. För de fall delägarna inte kan nå en överenskommelse inom nittio 
(90) dagar efter mottagandet av meddelande om motsättande av licensiering ska 
ett godkännande anses ha lämnats.  
 
Delägare till Samfällt Resultat får överlåta sin andel till annan Part eller tredje 
man förutsatt att delägaren;  
• underrättar de övriga delägarna minst 45 dagar i förväg, 
• inhämtar de övriga delägarnas godkännande av överlåtelse till annan Part eller 
till tredje man.  
Motsätter sig en delägare överlåtelsen till annan Part eller tredje man ska denne 
skriftligen meddela de övriga delägarna och Projektledaren därom inom trettio 
(30) dagar efter mottagandet av underrättelsen. En delägare kan motsätta sig 
överlåtelsen, bland annat om 
(a) dennes legitima akademiska eller kommersiella intressen äventyras, eller 
(b) om skyddet för Bakgrundsinformation påverkas negativt för denne. 
 
För de fall delägarna inte invänder mot överlåtelsen inom den ovan angivna 
tidsfristen om trettio (30) dagar, ska ett godkännande anses ha lämnats. 



 
De delägare som invänder mot en överlåtelse till annan Part eller tredje man ska 
förhandla med övriga delägare för att på rättvisa och rimliga villkor förvärva 
den/de övriga delägarnas andelar av det Samfällda Resultatet. Ersättningen för 
förvärvet av andelar ska bestämmas bland annat med hänsyn tagen till värdet av 
respektive delägares andel i det Samfällda Resultatet, samt till köpeskillingen 
annan Part eller tredje man är villig att betala. För de fall delägarna inte kan nå en 
överenskommelse inom nittio (90) dagar efter mottagandet av meddelande om 
motsättande av överlåtelsen ska ett godkännande anses ha lämnats. 
 
 
Parterna och, i förekommande fall, Forskarna är överens om att bestämmelserna i 
lag (1904:28 s. 1) om samäganderätt inte ska gälla för Samfällt Resultat. 
 
11.4 Rätt till licens till Resultat 
 
Part har rätt att kostnadsfritt under Avtalstiden nyttja andra Parters och, i 
förekommande fall, Forskares Resultat i den utsträckning det är nödvändigt för att 
Part ska kunna utföra sitt arbete i Projektet. 
 
Part som, utöver den nyttjanderätt som framgår under första stycket ovan, önskar 
erhålla licens till Resultat som denne inte utvecklat Enskilt eller Samfällt, skall 
skriftligen överenskomma om detta med ägaren/ägarna till Resultatet.  Eventuell 
licensering sker därefter mot skälig ersättning till ägaren/ägarna av Resultatet 
genom förhandlingar med berörda ägare av Resultatet.  
 Överlåtelse eller upplåtelse av Resultat eller del därav från en Part till en annan 
Part sker i befintligt skick. Överlåtande Part friskriver sig särskilt från ansvar för 
att, i förekommande fall, nödvändiga registreringar för att vidmakthålla Ensamrätt 
till Resultatet upprätthålls, att Resultatet kan nyttjas och/eller vidareupplåtas, 
däribland för kommersiellt eller industriellt bruk, utan risk för person- eller 
sakskador, utan krav på myndighetstillstånd och/eller utan risk för att nyttjandet 
och/eller vidareupplåtelsen av Resultatet leder till intrång i annan Parts eller i 
tredje mans rätt. 
 

12§ Nyttjande av Parts namn eller kännetecken 

 
Part får inte nyttja annan Parts närings- eller varukännetecken utan föregående 
samtycke. Parterna får dock använda varandras namn för rapporterings- och för 
informationsändamål. Parterna ger VINNOVA motsvarande rätt till 
namnanvändning.  

13§  Sekretess 

 
Samtliga Parter är införstådda med att Stockholms Universitet,  Karolinska 
Universitetssjukhuset och Landstinget i Östergötland bedriver offentlig 



verksamhet och att dessa Parter därför är bundna av tvingande lagstiftning om 
offentlighet och sekretess. Samtliga Parter har vidare upplysts om och accepterar 
att dessa Parters åtaganden om sekretess enligt detta Avtal endast gäller i den 
utsträckning inte annat följer av tvingande lagstiftning om offentlighet och 
sekretess. 
 
Om separat sekretessavtal ingåtts mellan två eller flera av Parterna ska 
bestämmelserna i sådant separat sekretessavtal gälla mellan de Parter som ingått 
sådant sekretessavtal istället för bestämmelserna om sekretess nedan. 
 
Konfidentiell Information avser inom ramen för Avtalet all skriftlig eller i annan 
form dokumenterad information såväl som muntlig information lämnad till annan 
Part i anslutning till Projektet, förutsatt att sådan information, om den överlämnas 
skriftligen, tydligt är markerad ”Konfidentiellt” eller, om den överlämnas 
muntligen, vid överlämnandetillfället betecknas såsom varande konfidentiell samt 
skriftligen verifieras utgöra Konfidentiell Information senast fem (5) dagar efter 
överlämnandetillfället 
 
Part får inte för tredje man yppa Konfidentiell Information som vederbörande 
erhållit från annan Part utan att först ha fått skriftligt tillstånd från den andra 
Parten.  
 
Det åligger mottagaren att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att 
Konfidentiell Information skyddas mot obehörig åtkomst. Parterna skall- under 
Projektets pågående och därefter under tre (3) år från den senare tidpunkten av 
projektets avslutande och detta avtals upphörande – behandla all Konfidentiell 
Information konfidentiellt samt med skälig omsorg tillse att Konfidentiell 
Information behandlas på åtminstone motsvarande sätt som egna konfidentiella 
uppgifter, endast de personer som för sitt arbete, sitt uppdrag eller sin verksamhet 
inom Projektet har behov av Konfidentiell Information får ta del av sådan.  
 
 
 
Skriftlig information eller annan dokumentation som innehåller eller utgör 
Konfidentiell Information skall på överlämnande Parts begäran returneras vid 
Projektets upphörande, såvida inte annat skriftligen överenskommits mellan 
överlämnande Part och mottagande Part/Parter eller det följer av svensk lag, 
förordningen eller domstolsbeslut. 
 
Utan hinder av vad ovan sagts, får mottagande Part till utomstående 
avslöja  Konfidentiell Information, om: 
 

• den Konfidentiella Informationen bevisligen redan innehades av 
mottagande Part före starten av detta Projekt eller har tagits fram av 
mottagande Part oberoende av detta Projekt, utan krav på konfidentialitet,  

• den Konfidentiell Informationen också erhållits från oberoende tredje 
man utan restriktioner beträffande rätt att vidarebefordra den,  



• den Konfidentiell Informationen har blivit allmänt känd på annat sätt än 
genom brott mot detta Avtal (varvid dock mottagande Parts brott mot 
krav på konfidentialitet i annat avtal rörande samma information skall 
anses vara brott även mot detta Avtals krav på konfidentialitet),  

• den Konfidentiella Informationen enligt skriftligt medgivande från 
överlämnande Part får utlämnas till tredje man, eller  

• skyldighet därtill föreligger enligt lag, förordning eller domstols beslut. 
 
 
 
 

14§  Avtalstid 
 
Detta Avtal upphör att gälla vid utgången av Projekttiden.  
 
Medel som Part tillfört Projektet men som inte förbrukats vid utgången av 
Projekttiden skall återbetalas till Parterna i proportion till deras fullgjorda 
naturainsatser. Ersättning för värdet av fullgjorda naturainsatser utgår inte.  
 
 
Den slutrapport över verksamheten som DSV har att upprätta enligt villkoren för 
finansiering skall tillställas övriga Parter för yttrande och skickas till dessa i sin 
slutliga form.  
 

15§  Förtida frånträdande 

 
Part får frånträda detta avtal i förtid med sex månaders uppsägningstid. Part ska 
under uppsägningstiden fortsätta att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. Om 
frånträdande Part gjort ekonomiska åtaganden ska sådana fullgöras till den del 
åtagandena belöper på uppsägningstiden..  
 
 
Projektet skall fortsätta sin verksamhet med övriga Parter utan hinder av att Part 
har frånträtt avtalet. 
 
Part som frånträder avtalet i förtid behåller all nyttjanderätt till Resultat som 
uppkommit före frånträdandet (inklusive rätt till licens). Denna bestämmelse 
gäller dock inte för Part som uteslutits enligt 16 §. De Parter som är kvar i 
Projektet äger alltjämt rätt att erhålla licens i enlighet med bestämmelserna i 
Avtalet till frånträdande Parts Enskilda och Samfällda Resultat.  
   



16§ Uteslutning av Part 

 
Partsstämman har rätt att fatta beslut om uteslutning av Part om Parten väsentligt 
åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet, hamnar på obestånd ställer in sina 
betalningar eller det på annat sätt föreligger väsentlig grund för uteslutning. För 
giltigt beslut krävs att 2/3 av de närvarande Parterna röstar för beslutet. 
 
Om Part utesluts upphör omedelbart all nyttjanderätt till sådana Resultat som den 
uteslutne Parten erhållit enligt Avtalet. De Parter som är kvar i Projektet äger 
alltjämt rätt att erhålla licens i enlighet med bestämmelserna i Avtalet till utesluten 
Parts Enskilda och Samfällda Resultat.    

17§ Parts konkurs 
 
Om en Part försätts i konkurs, får Partstämman med enkel majoritet utesluta 
Partens konkursbo ur Projektet som skall fortsätta sin verksamhet med övriga 
Parter.  

18§  Förtida avtalsupphörande 

 
Partsstämman får besluta om förtida upphörande. Beslutet skall vara enhälligt. 
 
DSV har rätt att av de övriga Parterna utfå ersättning för skäliga 
avvecklingskostnader.. Rätt till ersättning föreligger dock inte om orsaken till det 
förtida upphörandet är hänförligt till avtalsbrott på DSV sida. Part kan enligt 
denna punkt aldrig bli skyldig att erlägga mer än motsvarande sitt totala åtagande 
att göra kontantinsatser. 
 
Det åligger styrgruppen att upprätta ett förslag till avvecklingsplan innan beslut 
om förtida upphörande fattas.  

19§  Förbud mot överlåtelse av rättigheter m m  

 
En Part får med undantag för vad som anges i § 11 ovan inte överlåta, pantsätta 
eller på liknande sätt upplåta sakrätt till rättighet enligt detta Avtal, om inte 
skriftligt samtycke av samtliga övriga Parter föreligger. Part får inte heller utan 
sådant samtycke sätta annan i sitt ställe. 

20§  Avtalsbrott 

 
Part som bryter mot detta Avtal är på begäran av drabbad Part eller Styrgruppen 
skyldig att vidta rättelse och fullgöra sina skyldigheter om fullgörelse rimligen 
kan påfordras. Om flera Parter drabbats samfällt av avtalsbrottet får krav på 
fullgörelse eller rättelse framföras av Parterna samfällt eller av Styrgruppen. 



Envar drabbad Part får för övriga Parter framföra reklamation för samtliga 
drabbade Parters räkning. Envar drabbad Part får framföra skadeståndsanspråk. 
 
 
Part som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar annan Part skada genom att 
bryta mot detta avtal, skall ersätta skadan.  
 
Avtalsbrott får inte åberopas om det inte påtalas inom skälig tid, som inte får 
överstiga sextio (60) dagar, från att det upptäcktes eller borde ha upptäckts 
(reklamation). Avtalsbrott får dock åberopas även om reklamation inte har skett, 
om den kontraktsbrytande Parten har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro 
och heder. 
 
Parterna har inte något ansvar för indirekt skada. 
Regler om uteslutning på grund av avtalsbrott m.m. finns i 16§ ovan. 

21§  Efterföljande avtalsverkningar 
 
Bestämmelserna i §§ 11, 12, 13, 20 och 24 i detta Avtal skall fortsätta att gälla så 
länge det har praktisk betydelse utan hinder av att Avtalstiden gått till ända eller 
avtalet upphör i förtid.  Dessa bestämmelser fortsätter även att gälla beträffande 
Part som frånträtt avtalet i förtid eller som har uteslutits. Sådan Part har dessutom 
att låta övriga Parter fortsätta att nyttja dennes Bakgrundsinformation enligt 11§ 
under återstående Avtalstid. 
 

22§ Ingen ny juridisk person 

Parternas avsikt är inte att något bolag, förening, firma eller annan association 
skall anses bildad med anledning av detta Avtal. Parterna är därför överens om att 
bestämmelserna om upplösning och likvidation i lag (1980:1102) om 
handelsbolag och enkla bolag inte ska tillämpas. Parterna har inte rätt att företräda 
varandra annat än om särskild fullmakt beviljats. 
 
 

23§  Övriga bestämmelser 

 
24.1 Meddelanden och underrättelser 
 
Där detta Avtal anger att meddelande eller underrättelse skall ske skriftligen, skall 
även meddelanden via telefax och e-post gälla som skriftliga. Meddelanden till 
Part med anledning av dennes kontraktsbrott får åberopas även om de försenas, 
förvanskas eller inte kommer mottagaren till handa, förutsatt att meddelandet har 
avsänts på ett ändamålsenligt sätt. Befordring av övriga meddelanden sker på 
avsändarens risk. 



 
24.2 Ändringar och tillägg 
 
Ändringar av och tillägg till detta Avtal sker i de former som anges i § 5.3. 

24§  Tvistelösning 

 
Parterna åtar sig att försöka lösa tvister i anledning av detta Avtal enligt 
nedanstående förfarande och har inte rätt att utan motparten eller motparternas 
samtycke frångå nedanstående förfarande. Part får dock, utan hinder av det 
föregående, hos allmän domstol ansöka om interHIPPAstiska åtgärder för att 
förebygga eller begränsa skada.  
 
Om tvist uppstår som inte kan lösas genom förhandlingar mellan berörda Parter, 
får var och en av de berörda Parterna hänskjuta tvisten till styrgruppen och påkalla 
att styrgruppen tillsammans med personer från berörda Parters 
forskningsledningar eller motsvarande genom förhandlingar försöker lösa tvisten. 
Om styrgruppen tillsammans med nämnda personer inte lyckas med att finna en 
förhandlingslösning inom tjugo (20) arbetsdagar får var och en av de berörda 
Parterna påkalla att medling ska inledas. 
 
Medlare ska utses av Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut som också 
ska administrera medlingen. Reglerna för Stockholms Handelskammares 
Medlingsinstitut ska tillämpas. Om inte medlingen leder till en lösning inom 
sextio (60) arbetsdagar från det att medlare utsetts får var och en av de berörda 
Parterna inleda rättsligt förfarande genom att påkalla att tvisten slutligt ska 
avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).  
 
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter 
bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också 
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg. 
 
Part skall under Avtalstiden fortsätta att fullgöra sina förpliktelser även om 
vederbörande anser att annan Part begått avtalsbrott, såvida styrgruppen inte 
beslutar annat för att avvärja risk för skada. 
 
 
Bilagor 
 
Följande bilagor utgör en integrerad del av avtalet: 
 
Projektplan     Bilaga 1 
Kommunikationsstrategi     Bilaga 2 



Bakgrundsinformation                                                   Bilaga 3 
Finansiella åtaganden   Bilaga 4 

______ 
 
 
Detta Avtal träder ikraft när samtliga Parter undertecknat det och VINNOVA 
beslutat om finansiering. Avtalet har upprättats i ett originalexemplar som skall 
förvaras av DSV. Övriga Parter och VINNOVA får en vidimerad kopia av avtalet. 
 
 
[Ort] den [datum] 
 
[Plats för signaturer och namnförtydliganden] 
 
 




