Läs den nya Sektion 4 (gällande Noah Mobile-tjänsten) innan du accepterar. Den
innehåller villkor för användning av vår nya tjänst.
Noah 4 slutanvändarlicens
Genom nedladdning och installation av denna programvara accepterar användaren
detta licensavtal och användarvillkoren innefattade i sagda avtal. (härefter "avtalet").
Noahprogramvaran (programvaran) och all immaterialrätt sammanhängande med
denna programvara ägs av HIMSA II K/S, Lyngbyvej 28, DK 2100 Köpenhamn,
Danmark (HIMSA).
1.

LICENSMEDGIVANDE

Detta licensavtal (härefter "licensen") garanterar och användaren accepterar, en ickeexklusiv licens att använda Noah 4TM-programvaran (härefter "programvaran"),
inkluderande uppdateringar och därmed förbunden dokumentation (härefter
"dokumentation"), i enlighet med de villkor uppsatta i detsamma. HIMSA förbehåller
sig rätten att göra tillägg till eller förändringar i avtalet med villkor härrörande från
själva Noahprogramvaran, som accepterats av användaren vid installation eller
uppdatering.
Denna licens överlåter inga intressen eller någon äganderätt till användaren avseende
programvaran, utan endast en begränsad rätt till användning i enlighet med villkoren i
licensen.
Användaren tillåts en prövoperiod på 45 dagar, inom vilka en giltig permanent licensfil
skall installeras, då programvaran levereras med en endast temporär licensfil. Om en
giltig licensfil inte installerats inom licensperioden, betraktas detta som en
överträdelse av HIMSAS upphovsrätt och användaren kan bli skyldig att erlägga
betalning för fortsatt bruk av produkten.
Beroende på licenstyp medger HIMSA följande:
•

Kopiering av programvaran till en enda dator eller till flera datorer som ägs av
användaren eller som brukas av tredjepart för användarens räkning
(exempelvis utlokaliserade IT-tjänster) inom en enda lokal, med vilket menas
en (1) fysisk lokal, såsom butik, klinik, kontor eller produktionslokal.
Finns det önskemål om att använda licens på mer än en fysisk lokal, behöver
en separat licens köpas för varje lokal.

•

En (1) kopia av programvaran får göras som säkerhetskopiering.

•

Överföring av rätten att använda programvaran till annan juridisk person på
villkor att (a) den juridiska personen godkänner villkoren i detta avtal, (b)
överlämning av all programvara, dokumentation, licenser och originalmedia
(om programvaran inte laddats ner) sker till sagda juridiska person och (c)
alla kvarvarande kopior av programvaran och dokumentationen förstörs och
raderas från alla datorer, inklusive eventuella säkerhetskopior.

2.

BEGRÄNSNINGAR

Användaren förbinder sig att bevara all upphovsrättsmärkning på hela eller delar av
alla programvarukopior. Tredjepart får inte använda programvaran på något sätt som
kan inkräkta på immateriell äganderätt inkluderande, utan inskränkning, patent,
upphovsrätt och varumärkesrättigheter eller äganderättsliga eller
produktsekretessmässiga intressen.
Användaren tillåts inte, förutom då det uttryckligen tillåts i bestämmelser i det land
programvaran används, att:
•

Disassemblera, dekompilera eller på annat sätt försöka få fram källkoden för
programvaran.

•

Försöka undertrycka mekanismer i programvaran.

•

Försöka komma åt eller ändra data i Noahdatabasen utan att vara inne i
programvaran.

•

Hyra ut, leasa ut, bevilja underlicenser eller på något annat sätt kopiera eller
överföra programvaran (utom på det sätt som tillåts enligt ovan).

•

Täcka över eller förstöra HIMSAs upphovsrättsmärkning eller
varumärkesuppgifter på programvaran, dokumentationen och skärmbilderna
eller på annat sätt med anknytning till programvaran.

3.

LICENSENS GILTIGHETSTID

Denna licens träder i kraft ("giltighetsdatum") vid tillfället för nedladdning av
programvaran, eller vid ibruktagande av programvaran, beroende på vilket tillfälle som
kommer först, och denna licens betraktas då som godkänd av användaren och skall så
förbli tills avtalet sägs upp av någondera parterna eller bryts av användaren.
HIMSA kan, efter eget omdöme, göra programvaran obrukbar och/eller säga upp
denna licens efter överträdelse av villkoren i densamma, varvid följande inkluderas; (i)
gällande licens- eller underhållsavgift betalas inte i tid, (ii) tredjepart som instruerats,
anlitats eller tillåtits åtkomst av användaren rättar, ändrar, gör tillägg, raderar i eller
förändrar programvaran, (iii) användaren tillverkar eller låter tredjepart tillverka ej
auktoriserade kopior av programvaran eller (iv) användaren underlåter att uppfylla
vilket som hels annat villkor i detta avtal.
Vidare förbehåller sig HIMSA rätten att säga upp licensen skriftligen med en
uppsägningstid på minst sex (6) månader. Om denna licens avslutas måste alla
användning av programvaran upphöra OMEDELBART och användaren måste radera
alla installationer av programvaran, inklusive alla säkerhetskopior, utan undantag.
Användaren kan säga upp licensen till slutet av ett kalenderår genom att till HIMSA
inge en skriftlig uppsägning minst 6 månader i förväg.
4.

NOAH MOBILE

Noah Mobile är en funktion i mjukvaran, som låter applikationer (appar) från HIMSA
och HIMSAs medlemsföretag komma åt och bearbeta data från din Noah-databas.
Denna sektion 4 i licensen innehåller några särskilda föreskrifter för Noah Mobilefunktionen. Förutom föreskrifterna i denna sektion, gäller även övriga föreskrifter i
denna licens för Noah Mobile.

När mjukvaran installeras eller uppgraderas är Noah Mobile-funktionen inaktiv.
Om Noah Mobile-funktionen ska användas behöver den aktiveras under inställningar
för Noah Mobile. Om Noah Mobile inte ska användas kan den åter inaktiveras.
Om inga inställningar ändras, kommer dataåtkomsten att vara begränsad så som
beskrivs i inställningar för Noah Mobile.
Innan du använder Noah Mobile-funktionen behöver du acceptera en
överenskommelse med leverantören av appen (HIMSA eller ett av HIMSAs
medlemsföretag).
HIMSA tar inte på sig ansvar för funktionaliteten i appar från medlemsföretag.
HIMSA ensamt tillhandahåller ett API som ger möjlighet för medlemsföretag att
programmera appar att använda i molntjänsten Noah Mobile för åtkomst till din Noahdatabas när och om Noah Mobile är aktiverat och du har tilldelat appen åtkomst.
Om en Noah Mobile-app får tillgång till en Noah-databas över internet skickas
patientdata genom molntjänsten Noah Mobile.
Om datatrafiken sker i ett lokalt nätverk kommer inga patiendata att gå via
molntjänsten Noah Mobile. Endast ett teknisk informationsutbyte om Noah-servern
och Noah Mobile-appen sker.
Molntjänsten Noah Mobile är en tjänst som inkluderas i licensavgiften. De enda
funktionerna i molntjänsten Noah Mobile är att: validera och garantera
användaråtkomst från appen till Noah-databasen, säkra att åtkomst från appen har
medgivits av Noah-servern samt säkra tillförlitligt datautbyte mellan appen och Noahdatabasen. Inga data lagras permanent i Noah Mobile Cloud.
Molntjänsten Noah Mobile ligger på en verifiera IT-plattform. Vår nuvarande
värdpartner finner du i vitboken om Noah Mobile, där du även kan läsa om
säkerhetsupplägget mer i detalj.
HIMSA kommer, med rimlig ansträngning, att tillse så att molntjänsten Noah Mobile är
i drift året om. Användaren får dock acceptera att HIMSA inte garanterar någon
specifik drifttid eller åtkomlighet.
Vi rekommenderar starkt att strikt säkerhet och åtkomstkontroll tillämpas på de
enheter där en app från något medlemsföretag är installerad.
5.

INFORMATIONSINSAMLING

Användaren uppmärksammas på och förväntas acceptera att det i programvaran finns
tredjepartskomponenter och komponenter tillhöriga HIMSA som möjliggör för
programvaran att samla in och rapportera information till HIMSA.
Den insamlade informationen är information om användarens IT-installation,
inkluderande men inte begränsad till hur de datorer på vilka programvaran är
installerad är konfigurerade, användning av programvaran och lokalisering av
datorn/programvaran. Den insamlade informationen innefattar även information om
användning av Noah.
HIMSA kommer inte att samla in patientrelaterade data som en del av
datainsamlingsprocessen.
HIMSA använder den insamlade informationen i syfte att förbättra programvaran och
för att säkerställa att endast giltiga licenser används. HIMSA kan även använda den
insamlade informationen i enlighet med företagets sekretesspolicy.

6.

UNDERHÅLL

Underhåll kan innefatta:
Vidareutveckling av programvaran enligt följande:
HIMSA avser att vidareutveckla programvaran med sikte på:
a) Förbättring av programvarans kvalitet och rättning av fel, om möjligt.
b) Uppdatering och förbättring programvaran i enlighet med en allmän begäran från
användarna.
Underhållsåtgärder kan medföra förändrad och/eller nedsatt funktionalitet.
Dokumentationen kan bli uppdaterad i samband med nya versioner av programvaran.
Underhållstjänster kan endast tillhandahållas för programversioner specificerade av
HIMSA och endast erbjudas under den tidsperiod som HIMSA väljer.
7.

UPPHOVSRÄTTSSKYDD

HIMSAS ägarskap över programvaran är skyddat i upphovsrättslagar och
internationella upphovsrättsavtal. Programvaran får inte kopieras eller användas utom
så som detta avtal medger.
8.

BEGRÄNSAD ELLER UPPHÄVD GARANTI

Användaren deklarerar översiktlig kunskap om programvarans funktion och upplägg
och tar risken att programvaran inte uppfyller önskemål och behov. Vi tveksamhet
skall användaren kontakta personal på HIMSA eller tredjepartsexpert, före licensen
accepteras.
Användaren accepterar att programvaran, likt vilken som helst annan
standardprogramvara, måhända inte är helt fri från fel och defekter och att HIMSA
inte ansvarar för tekniskt fel orsakat av fel eller defekter.
HIMSA garanterar att programvaran i materiellt avseende överensstämmer med
dokumentationen under en period av 30 dagar efter giltighetsdatum.
Enanvändargaranti inkluderas inte i begränsad garanti. Begränsad garanti betraktas
som upphävd om användaren bryter mot denna licens eller om programvarufel är
resultat av att instruktioner i dokumentationen inte följts eller att förbättringar,
modifieringar eller förändringar har utförts på programvaran av någon annan än
HIMSA, eller är resultat av olyckshändelse, skadegörelse eller felaktigt bruk. Garanti
för uppdateringar eller ersättningsprogramvara gäller endast under den ursprungliga
garantitiden.
Användaren accepterar att HIMSA inte kan hållas ansvarig för brister i
datasäkerheten som påverkar användaren IT-system/datorer oavsett anledningen till
dessa brister. Användaren är ensamt ansvarig för att hålla säkerhetssystem i ITsystem/datorer uppdaterade.

9.

ÅTGÄRD VID PROGRAMVARUFEL

Den enda åtgärden vid eventuellt materiellt fel i programvaran HIMSA ansvarar för
och som är HIMSAS enda förpliktelse enligt den begränsade garantin som beskrivs
ovan är att HIMSA, inom en rimlig tidsperiod, korrigerar felet eller defekten i
programvaran som påverkar programvarans funktion och avsevärt avviker från
beskrivningen i dokumentationen, eller, efter ensidigt beslut från HIMSA, antingen
ersätter programvaran eller återbetalar en del av licensavgiften, vilken efter
bedömning av HIMSA uppgår till värdet av den obrukbara programvaran eller
dokumentationen. Användaren kan inte påräkna några andra åtgärder annat än om
det fordras i lagstiftningen i användarens domvärjo.
10.

INGA ANDRA GARANTIER

FÖRUTOM DE GARANTIER SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DETTA DOKUMENT
ERKÄNNER HIMSA, DESS LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE INGA ANDRA
GARANTIER, LÖFTEN ELLER FÖRESTÄLLNINGAR, UTTALADE ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTI FÖR MARKNADSFÖRBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT BESTÄMT ÄNDAMÅL AVSEENDE PROGRAMVARA ELLER
UTRUSTNING, KOMPONENTER, FÖRLORADE DATA ELLER DOKUMENTATION,
PROGRAMVARUPRODUCERADE DATA, TJÄNSTER ELLER TEKNISK SUPPORT ELLER
NÅGOT ANNAT SOM LEVERERATS AV HIMSA
11.

INGET ANSVAR FÖR SKADOR

HIMSA ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE KAN INTE HÅLLAS
SKYLDIGA FÖR, OCH ANVÄNDAREN TAR FULLT ANSVAR FÖR, ALL SKADA PÅ PERSON
ELLER EGENDOM SOM UPPKOMMIT I SAMBAND MED ANVÄNDANDE AV
PROGRAMVARAN. I INGET FALL SKALL HIMSA, DESS LEDNING, AGENTER,
ANSTÄLLDA ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS SKYLDIGA GENTEMOT NÅGON PERSON
ELLER ANNAN ENHET FÖR PROFITFÖRLUSTER ELLER OUPPFYLLDA
BESPARINGSFÖRVÄNTNINGAR ELLER FÖR INDIREKT, SPECIFIK, TILLFÄLLIG SKADA
ELLER FÖLJDSKADA UPPKOMMEN P.G.A PROGRAMVARAN ELLER PROGRAMVARANS
FUNKTION, ÄVEN OM HIMSA, DESS LEDNING, AGENTER, ANSTÄLLDA ELLER
LEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA ELLER
FÖRLUST. FÖR TYDLIGHETENS SKULL KOMMER FÖRLUST AV DATA I DEN FÖLJANDE
TEXTEN ATT BETRAKTAS SOM INDIREKT SKADA. I INGET FALL SKALL HIMSAS, DESS
LEVERANTÖRERS OCH ÅTERFÖRSÄLJARES TOTALA, KUMULATIVA EKONOMISKA
FÖRPLIKTELSE ÖVERSTIGA DEN ERLAGDA LICENSAFGIFTEN FÖR PROGRAMVARAN.
VID ANVÄNDNING AV GRATISVERSION AV PROGRAMVARAN PÅTAR SIG HIMSA
INGET ANSVAR ALLS.
12.

TREDJEPARTSRÄTTIGHETER

Om någon tredjepart reser anspråk mot användaren om att någon del av programvara
från HIMSA (HIMSA påtar sig inget som helst ansvar gällande någon del av
programvaran eller programvara från tredjepart inklusive vilket som helst gränssnitt
mot programvaran) inkräktar på något patent, någon upphovsrätt eller annan
immateriell rättighet (härefter "anspråk"), kommer HIMSA att träda in med försvar
mot anspråket och betala för kostnader, skador och utgifter - inklusive skälig
ersättning för juridiskt ombud - som slutligen blivit utdömda mot användaren i
domstol med domvärjo i frågan; förutsatt att: (i)Användaren skriftligen meddelar
HIMSA inom 5 dagar efter användaren fått kännedom om ett reellt eller potentiellt

anspråk; (ii) HIMSA får ta ensam kontroll av den juridiska hanteringen av anspråket
och alla relaterade åtgärder och förhandlingar; och (iii) användaren - på egen
bekostnad - bistår HIMSA med assistans, information och befogenhet, vilket HIMSA
anser nödvändigt för att kunna fullgöra sina åtaganden under denna klausul.
Trots ovanstående, påtar sig HIMSA inget ansvar gentemot (i) anspråk baserat på
produkter eller tjänster som inte tillhandahålls av HIMSA och (ii) förändring av
programvaran av någon annan än HIMSA.
Om, beroende på anspråk eller vid överhängande risk för anspråk, (i) någon del av
programvaran konfiskerats av domstol med domvärjo i frågan, eller efter rimlig
bedömning av HIMSA kan hållas av en sådan domstol p.g.a. risk för intrång på
tredjeparts rättigheter, (ii) användaren får ett giltigt domstolsbeslut som förhindrar
fortsatt bruk av någon del av programvaran, eller (iii) om det enligt rimlig bedömning
av HIMSA finns risk för att användaren ska få ett sådant beslut, skall HIMSA på egen
bekostnad (i) utverka tillstånd för användaren att fortsätta bruka programvaran, eller
(ii) ersätta, alternativt modifiera programvaran så att eventuellt intrång inte längre
föreligger och därvid säkerställa att modifieringen eller ersättningen ger användaren i
huvudsak likvärdigt resultat. Om ingen av de ovan nämnda möjligheterna är
tillgängliga på ett sätt som HIMSA bedömer vara kommersiellt rimligt, kan HIMSA helt eller delvis - avsluta licensen med omedelbar verkan och förbinder sig därvid att
återbetala licensavgiften användaren erlagt för den del av programvaran vilken
orsakar fråga om intrång, såväl som licensavgift för del av programvaran som görs
obrukbar för användaren p.g.a. olösta intrångsfrågor. Återbetalning sker då
användaren, enligt krav från HIMSA, raderat eller återsänt de delar av programvaran
som blivit föremål för fråga om intrång samt de delar som därav blivit obrukbara. Om
inte annat uttryckligen sägs i denna klausul skall ytterligare anspråk härrörande från
ovan nämnda anspråk/överhängande risk för anspråk - inkluderande anspråk för
skador/pro-ratareduktion - styras av ansvarsinskränkningen i klausul 10.
13.

TVIST, VAL AV LAG OCH JURISDIKTIONSORT

DENNA LICENS SKALL STYRAS AV OCH UTESLUTANDE TOLKAS ENLIGT SVEA RIKES
LAG, OCH EJ TA I BEAKTANDE VILLKOR SOM KAN FÖRANLEDA TILLÄMPNING AV
NÅGON ANNAN LAG ÄN SVENSK LAG.
TVIST, KONTROVERS ELLER ANSPRÅK SOM RESES UR ELLER I SAMBAND MED
DENNA LICENS ELLER BROTT MOT, AVSLUT ELLER OGILTIGÖRANDE AV DENSAMMA
SKALL LÖSAS I VANLIG SVENSK DOMSTOL.
ANVÄNDAREN GODKÄNNER OÅTERKALLELIGEN STOCKHOLMS TINGSRÄTT, SVERIGE
SOM ÖVERENSKOMMEN JURISDIKTIONSORT I FÖRSTA INSTANS.
TROTS DET OVANSTÅENDE, FÖRBEHÅLLER SIG HIMSA RÄTTEN ATT INLEDA
FÖRHANDLINGAR MOT ANVÄNDAREN I EN DOMSTOL EFTER EGET VAL UTAN
BEGRÄNSNING, I DET FALL ANVÄNDAREN EJ INKOMMER MED BETALNING,
ÖVERTRÄDER HIMSAS IMMATERIELLA ÄGANDERÄTT, AVSLÖJAR
FABRIKATIONSHEMLIGHET ELLER GÖR SIG SKYLDIG TILL LICENSBROTT.

