
	  

	  

	  
AVTAL	  OM	  ÖVERLÅTELSE	  AV	  IMMATERIELLA	  RÄTTIGHETER	  	  

RÖRANDE	  BEHANDLINGSMATERIAL	  
	  

1. Parter	  

1.1 [FÖRVÄRVARENS	  FIRMA],	  org.	  nr	  [ORGNUMMER],	  [ANGE	  ADRESS],	  (”Bolaget”)	  

1.2	   [	  NAMN],	  personnummer	  [PERSONNUMMER],	  [ANGE	  ADRESS],	  (”Skaparen”)	  

2. Bakgrund	  

2.1 Skaparen	  har	  (eller	  i	  tillämpliga	  fall;	  ska)	  själv,	  eller	  tillsammans	  med	  annan,	  skapat	  ett	  
material	  av	  text,	  i	  vissa	  fall	  även	  med	  andra	  ingående	  objekt	  såsom	  bilder,	  film,	  ljud,	  
diagram,	  och	  tabeller	  som	  bedöms	  kunna	  användas	  som	  ett	  behandlingsprogram	  eller	  
del	  av	  ett	  behandlingsprogram	  vilka	  specificeras	  i	  Bilaga	  1	  (”Behandlingsmaterial”).	  

2.2 Bolaget	  kan	  komma	  att	  genom	  avtal	  med	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  åta	  sig	  att	  tillhandahålla	  
texter	  och	  annat	  material	  som	  ska	  användas	  av	  vårdgivare	  för	  att	  publicera	  
behandlingsprogram,	  vilket	  kan	  inkludera	  Behandlingsprogrammet,	  via	  olika	  kanaler,	  
framför	  allt	  via	  olika	  on-‐line-‐tjänster.	  	  

2.3 Skaparen	  har	  till	  följd	  av	  kontakter	  med	  Bolaget	  och	  vårdgivare	  åtagit	  sig	  att	  medverka	  
till	  tillhandahållande	  och	  i	  förekommande	  fall	  utveckling	  av	  Behandlingsmaterial	  till	  
vårdgivare,	  Skaparen	  och	  Bolaget	  har	  därför	  ingått	  detta	  avtal.	  

3. Tidigare	  överenskommelser	  

3.1 Genom	  ingående	  av	  detta	  avtal	  reglerar	  parterna	  till	  fullo	  parternas	  mellanhavanden	  
avseende	  immateriella	  rättigheter	  och	  detta	  avtal	  ersätter	  eventuella	  tidigare	  ingångna	  
avtal	  och	  överenskommelser	  mellan	  parterna	  vad	  avser	  immateriella	  rättigheter	  till	  
Behandlingsmaterial.	  	  

4. Överlåtelseförklaring	  

4.1 Härmed	  överlåter	  Skaparen	  de	  immateriella	  rättigheterna	  till	  Behandlingsmaterial	  till	  
Bolaget	  samt	  ska	  till	  Bolaget	  överlämna	  samtliga	  exemplar	  av	  Behandlingsprogrammet.	  

4.2 Samtliga	  rättigheter,	  inklusive	  upphovsrätt,	  rätt	  till	  företagshemlighet	  och	  andra	  
tillämpliga	  rättigheter	  eller	  äganderättigheter	  till	  Behandlingsmaterial	  tillkommer	  
härmed	  oåterkalleligt,	  genast,	  fullständigt,	  slutgiltigt	  exklusivt	  och	  totalt	  Bolaget.	  	  

4.3 Immateriella	  rättigheter	  i	  och	  till	  Behandlingsmaterial	  överlåts	  löpande	  till	  Bolaget	  när	  
de	  uppstår	  och	  tillkommer	  omedelbart	  Bolaget	  eller	  i	  vart	  fall	  inte	  i	  något	  fall	  senare	  än	  
då	  Behandlingsmaterial	  överlämnas	  till	  Bolaget	  eller	  till	  av	  Bolaget	  anvisad	  tredje	  man.	  
Vid	  en	  bedömning	  av	  vad	  som	  ska	  anses	  utgöra	  Behandlingsmaterial	  som	  överlåts	  enligt	  
4.1	  ovan	  och	  detta	  avtal	  gäller	  i	  vart	  fall	  att	  det	  omfattar	  alla	  texter	  och	  andra	  objekt	  
såsom	  bilder,	  diagram,	  och	  tabeller	  som	  Skaparen	  tillhandahåller	  Bolaget,	  under	  
avtalstiden	  om	  inte	  annat	  otvetydigt	  avtalas.	  Bolaget	  har	  följaktligen	  skäl	  att	  anta	  så	  vara	  
fallet	  när	  material	  lämnas	  över	  till	  Bolaget	  eller	  till	  av	  Bolaget	  anvisad	  tredje	  man.	  
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Skaparen	  uppmanas	  därför	  att	  i	  sina	  kontakter	  med	  Bolaget	  och	  till	  av	  Bolaget	  anvisad	  
tredje	  man	  klargöra	  om	  texter	  eller	  andra	  leverabler	  inte	  ska	  utgöra	  del	  av	  
Behandlingsmaterial	  och	  således	  inte	  utgöra	  leverans	  därav.	  

4.4 Skaparens	  överlåtelse	  enligt	  detta	  avtal	  innefattar	  rätten	  för	  Bolaget	  att	  fritt;	  ansöka	  om	  
registrering	  av	  Behandlingsmaterial	  när	  tillämpligt,	  göra	  ändringar	  i	  Behandlingsmaterial,	  
såsom	  att	  ändra	  och	  vidareutveckla	  Behandlingsmaterialet,	  att	  lägga	  till	  och	  dra	  ifrån	  
element,	  att	  infoga	  Behandlingsmaterialet	  i	  annat	  verk	  eller	  att	  anpassa	  
Behandlingsmaterialet	  för	  andra	  marknader	  eller	  funktionella	  krav	  samt	  även	  att	  fritt	  
vidareöverlåta	  och/eller	  vidareupplåta	  immateriella	  rättigheter	  och	  andra	  resultat.	  Allt	  
utan	  att	  informera	  eller	  rådgöra	  med	  Skaparen.	  Den	  som	  förvärvar	  immateriella	  
rättigheter	  och	  andra	  resultat	  från	  Bolaget	  ska	  ha	  motsvarande	  rättigheter.	  I	  detta	  ingår	  
att	  Bolaget	  eller	  den	  som	  förvärvar	  sådan	  rätt	  från	  Bolaget	  äger	  ensamt	  besluta	  om	  
Resultatets	  offentliggörande	  och	  tillgängliggörande	  till	  allmänheten.	  	  

4.5 Rättighetsövergången	  omfattar	  alla	  begagnande-‐	  och	  nyttjandeformer,	  inkluderande	  
t.ex.	  ny	  teknik,	  och	  den	  gäller	  utan	  begränsning	  med	  hänsyn	  till	  hur	  uppdrag	  eller	  
verksamhet	  beskrivits	  för	  Skaparen,	  i	  tid	  eller	  rum,	  eller	  i	  övrigt	  och	  utan	  andra	  
inskränkningar.	  

4.6 Bolaget	  har	  ingen	  skyldighet	  att	  begagna,	  utnyttja	  eller	  tillgängliggöra	  
Behandlingsmaterial.	  	  

4.7 Skaparen	  garanterar	  att	  (i)	  denne	  inte	  har	  kännedom	  om	  någon	  tidigare	  upplåtelse	  eller	  
överlåtelse	  som	  skulle	  kunna	  komma	  i	  konflikt	  med	  detta	  avtal,	  (ii)	  att	  
Behandlingsmaterial	  är	  Skaparens	  egna	  skapelse	  och	  att	  Skaparen	  inte	  har	  anledning	  att	  
anta	  att	  Behandlingsmaterial	  gör	  intrång	  på	  eller	  i	  annans	  rättighet	  (iii)	  inte	  på	  något	  sätt	  
är	  belastat	  av	  licenser,	  överlåtelser,	  pant,	  inteckning	  eller	  annan	  belastning	  av	  vad	  slag	  
den	  vara	  må.	  

5. Rätt	  till	  publicering	  och	  nyttjande	  av	  Behandlingsmaterial	  	  

5.1 För	  undvikande	  av	  missförstånd,	  Skaparen	  får	  till	  följd	  av	  överlåtelseförklaringen,	  enligt	  
avsnitt	  4	  ovan,	  inte	  för	  egen	  eller	  för	  annans,	  annan	  än	  Bolagets,	  räkning	  begagna	  eller	  
utnyttja	  Behandlingsmaterial,	  om	  inte	  annat	  avtalats	  skriftligen	  med	  Bolaget.	  

5.2 Skaparen	  ska	  om	  denne	  önskar	  nyttja	  Behandlingsmaterial	  genom	  publicering	  eller	  för	  
fortsatt	  forskning	  anmäla	  detta	  till	  Bolaget	  varvid	  Bolaget	  åtar	  sig	  att	  inom	  30	  dagar	  
ange	  en	  plan	  för	  hur	  förfrågan	  kommer	  hanteras	  av	  Bolaget.	  Bolaget	  är	  införstått	  med	  
att	  det	  kan	  vara	  viktigt	  för	  Skaparen	  att	  få	  rätt	  till	  publicering	  av	  Behandlingsmaterial	  
genom	  vetenskapliga	  artiklar	  samt	  även	  nyttja	  Behandlingsmaterial	  för	  fortsatt	  
forskning.	  Bolaget	  åtar	  sig	  därför	  härmed	  att	  inom	  skälig	  tid	  efter	  här	  angiven	  anmälan	  
från	  Skaparen	  ge	  Skaparen	  en	  skriftlig	  rätt	  att	  	  utnyttja	  av	  Skaparen	  angivet	  
Behandlingsmaterial	  generererat	  av	  Skaparen	  genom	  publicering	  i	  vetenskapliga	  artiklar	  
eller	  för	  fortsatt	  forskning	  i	  en	  omfattning	  som	  inte	  innebär	  att	  Bolagets	  ensamrätt	  i	  och	  
till	  sådant	  Behandlingsmaterial	  eller	  dess	  värde	  för	  Bolaget	  förminskas	  eller	  begränsas.	  
För	  det	  fall	  att	  tvist	  uppkommer	  åligger	  det	  Skaparen	  att	  visa	  att	  Bolagets	  ställning	  i	  här	  
angivet	  hänseende	  inte	  förminskas	  eller	  begränsas.	  Bolaget	  åtar	  sig	  även	  i	  övrigt	  att	  
skäligen	  beakta	  Skaparens	  intresse	  av	  att	  kunna	  utnyttja	  av	  Skaparen	  angivet	  
Behandlingsmaterial	  genom	  publicering	  i	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  för	  fortsatt	  
forskning.	  	  
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6. Ersättning	  och	  betalning	  

6.1 Ersättning	  för	  överlåtelse	  enligt	  detta	  Avtal	  utgår	  enligt	  vad	  som	  avtalats	  särskilt	  härom	  I	  
Bilaga	  2.	  	  

6.2 Skaparen	  är	  införstådd	  med	  att	  denne	  inte	  har	  rätt	  att	  nu	  eller	  i	  framtiden	  inte	  debitera	  
Bolaget	  royalty,	  arvode,	  kostnader	  eller	  annat	  för	  Behandlingsmaterial	  enligt	  detta	  Avtal.	  
Inte	  heller	  får	  Skaparen	  någon	  rätt	  till	  ytterligare	  ersättning	  baserat	  på	  Bolagets	  
utnyttjande,	  upplåtelse	  eller	  överlåtelse	  av	  Behandlingsmaterial.	  

7. Ändringar	  och	  tillägg	  

7.1 Ändringar	   i,	   tillägg	   till	   avtalet	   eller	   överenskommelser	   beträffande	   tillämpningen	   av	  
detta	  avtal	  ska	  för	  att	  vara	  gällande	  ske	  i	  form	  av	  skriftliga	  tilläggsavtal.	  Sådana	  ska	  vara	  
behörigen	  undertecknade	  av	  Bolaget	  och	  Skaparen.	  	  

8. Avtalstid	  och	  upphörande	  

8.1 Detta	  avtal	  träder	  i	  kraft	  vid	  avtalets	  undertecknande	  och	  gäller	  tills	  vidare.	  Endera	  part	  
kan	  säga	  upp	  detta	  avtal	  med	  sju	  dagars	  uppsägningstid	  om	   inte	  annat	   följer	  av	  annat	  
avtal.	  Det	  noteras	  särskilt	  att	  uppsägning	  av	  avtalet	  endast	  får	  verkan	  för	  framtiden	  och	  
inte	   innebär	   återkallelse	   av	   överlåtelse	   enligt	   detta	   Avtal	   vad	   avser	   till	   Bolaget	  
tillhandahållet	  Behandlingsmaterial	  under	  avtalets	  löptid.	  

8.2 Skaparen	  åtar	  sig	  att	  på	  Bolagets	  begäran	  skriftligen	  intyga	  att	  destruktionen	  av	  
överlåtet	  Behandlingsmaterial	  i	  dennes	  besittning	  har	  skett	  i	  enlighet	  med	  Bolagets	  
instruktioner.	  

9. Tvistelösning	  och	  tillämplig	  lag	  

9.1 Svensk	  lag,	  med	  undantag	  för	  dess	  lagvalsregler,	  ska	  tillämpas	  på	  detta	  avtal.	  

9.2 Tvist	  i	  anledning	  av	  detta	  avtal	  avgöras	  av	  allmän	  domstol	  med	  Stockholms	  tingsrätt	  som	  
första	  instans.	  	  

*	  *	  *	  *	  
	  
Detta	  Avtal	  har	  upprättats	  i	  två	  originalexemplar,	  varav	  Parterna	  tagit	  var	  sitt.	  
	  
	  

För	  [BOLAGET]	  	  	   [SKAPAREN]	  

	  

	  

[PLATS]	  den	  [DATUM]	   [PLATS]	  den	  [DATUM]	  

	  

__________________________	  

	  

__________________________	  
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