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1

Avtalet
Detta integrationsavtal (”Avtalet”) gäller vid vårdgivares (”Vårdgivaren”)
användande av tjänsten eFrikort (”eFrikort”) i tjänsten SGX (”Tjänsten”), som ägs
och tillhandahålls av Antwork AB med organisationsnummer 559075-1144
(”Bolaget”).
Bolaget har rätt att när som helst ändra detta Avtal. Ändringar till detta Avtal träder
i kraft trettio (30) dagar efter att de lagts upp på Bolagets hemsida eller skriftligen
meddelats Vårdgivaren.

2

Bakgrund

2.1

Bolaget har avtal med CGI avseende nyttjande av eFrikort. Vårdgivare anslutna till
landsting/region har i sin tur möjlighet att teckna avtal med Bolaget för nyttjande
av eFrikort via Tjänsten.

3

Ansvar

3.1

Endast Vårdgivare med anslutningsavtal till eFrikort med landsting/region har
behörighet att ansluta sig till och använda eFrikort via Tjänsten. Vårdgivaren
ansvarar för att eFrikort används i enlighet med avtal med landsting/region.

3.2

Vårdgivaren ansvarar för att autentisering sker i enlighet med kraven i Vårdgivarens
anslutningsavtal gällande eFrikort med respektive landsting/region.

3.3

Vårdgivaren ansvarar för att endast behörig personal har tillgång till
produktionsdata från eFrikort.

3.4

Vårdgivaren är ansvarig för de uppgifter som sparas i eFrikort.

3.5

Vårdgivaren ansvarar för samtliga skador som drabbar Bolaget på grund av
Vårdgivarens, eller någon som denne svarar för, avtalsbrott.
Om CGI, landsting/region eller annan part riktar krav eller anspråk mot Bolaget som
grundar sig i att Vårdgivaren har brutit mot detta avtal eller på annat sätt ej följt de
vid var tid gällande instruktioner för användandet av tjänsten, skall Vårdgivaren
ansvara fullt ut för sådant skadeståndskrav och ersätta Bolaget både direkta och
indirekta kostnader i samband med detta krav.

4

Avtalstid

4.1

Detta Avtal gäller tillsvidare från datumet för första nyttjandet av eFrikort i
Tjänsten.

4.2

Båda Parter har en uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägning av Avtalet ska
ske skriftligt.

4.3

Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan för det fall Bolaget inte
längre kan eller har behörighet att tillhandahålla eFrikort genom Tjänsten.
Om Vårdgivaren bryter mot detta Avtal har Bolaget rätt att med omedelbar verkan
häva detta Avtal och har rätt till ersättning för eventuella skador i samband med
hävningen. Vid hävning har Bolaget rätt att begränsa Vårdgivarens tillgång till
eFrikort.
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5

Övrigt
Bolaget har när som helst rätt att neka Vårdgivaren anslutning till eFrikort eller
stänga av anslutning till eFrikort med omedelbar verkan. Om Vårdgivaren bryter
mot detta avtal har Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och har
rätt till ersättning för eventuella skador i samband med hävningen.

6

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag av allmän
domstol.
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