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Sekretessavtal

I Innovationsnätverket [län] kan deltagare i nätverket (INVH*), i syfte att verka för att nya 
produkter når marknaden och kommer till nytta (Syftet), få del av värdefull affärsinformation 
som märkts som konfidentiell, eller som rimligtvis kan förväntas betraktas som konfidentiell. 

En deltagare som tar emot Konfidentiell Information är Mottagaren. 

Deltagarna i INVH förbinder sig att 

a) endast använda denna information till uppfyllande av syftet med INVH:s arbete; 

b) hålla Konfidentiell Information hemlig och inte publicera, tillhandahålla eller på annat sätt 
lämna ut Konfidentiell Information till någon annan; 

c) att inte för egen del utnyttja sådan Konfidentiell Information utan behörigt, skriftligt sam-
tycke från Idébäraren. 

Detta gäller oavsett om informationen lämnats muntligt, skriftligt, elektroniskt etc.

Mottagaren skall hantera konfidentiell Information i överensstämmelse med de riktlinjer och  
rutiner som Mottagaren använder för att skydda sin egen mest känsliga konfidentiella 
information och skall omedelbart meddela Idébäraren om förlust, spridning eller obehörig 
åtkomst av Konfidentiell Information upptäcks eller misstänks.

Detta sekretessavtal gäller inte information och kunskap som är tillgänglig för allmänheten 
eller som deltagare i INVH redan kände till innan informationen delades i INVH eller som INVH:s 
deltagare själva har utvecklat eller mottagit oberoende av deltagandet i INVH. 

Sekretessåtagandet gäller utan begränsning i tiden, även om INVH läggs ner eller om deltagare i 
INVH slutar deltagande i nätverket om inte annat avtalats. 

På detta sekretessavtal ska svensk lag tillämpas utan beaktande av nationella eller internatio- 
nella lagvalsregler eller principer. Om Mottagaren bryter mot sekretessavtalet kan rättsliga 
påföljder aktualiseras. 

För deltagare i INVH som är anställda vid myndighet gäller ytterst sett Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).
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De deltagare i INVH som skrivit under detta sekretessavtal bekräftar med sin underskrift att de 
har informerats om innebörden och omfattningen av följande:

 y Begreppet sekretess enligt 1 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400; OSL).

 y Sekretess gäller även efter avslutad anställning eller uppdrag. 

 y Sekretess kan råda enligt 25 kap. 1 § OSL för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 
personliga förhållanden inom hälso- och sjukvården.

 y Sekretess kan råda enligt 31 kap. 16 § för uppgift om en enskilds affärs- eller driftför- 
hållanden vid en affärsförbindelse med en myndighet.

 y Sekretess kan råda enligt 31 kap. 12 § OSL för uppgift som avser provning, bestämning av 
egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk 
undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, 
om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

 y Sekretess kan råda enligt 30 kap. 21 § för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats 
till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar eller 
viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att användas som 
upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande åtgärd.

 y Meddelandefriheten enligt 1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen och särskilt 
underrättats om att meddelandefriheten är starkt begränsad inom hälso- och sjukvården 
samt beträffande sekretess som gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats 
till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

 y 20 kap. 3 § brottsbalken rörande brott mot tystnadsplikten.

* INVH är ett stödsystem för nya idéer inom välfärd, hälsa, tandvård. Deltagarna är  
representanter från organisationerna [ … ].

Ort, datum

Underskrifter 

Kontakt
Västerås Science Park AB 
Varmvalsvägen 11, 721 30  Västerås

Pär Börell 
Samordnare Välfärd och Hälsa
par.borell@vasterassciencepark.se
+46 (0) 21 490 02 68

Välfärd och Hälsa
Effektiv samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/
omsorg för att tekniska lösningar ska nå kommersiell 
framgång och leda till samhällsnytta.

På vår webbplats valfardochhalsa.se hittar du mer 
information och fler verktyg som du kan ha användning av i 
ditt nyttoskapande arbete inom vård och omsorgsområdet.


