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Avtalsbilaga 1 – Allmänna villkor 

  

1. Omförhandling  

Förändringar inom hälso- och sjukvården, såsom ändringar i lagar och förordningar, 

strukturförändringar eller ny verksamhet, som på ett väsentligt sätt påverkar Parts möjlighet att 

fullgöra avtalade åtaganden utgör grund för Part att påkalla omförhandling av avtalade villkor. 

Begäran om omförhandling av samverkansavtalet skall göras skriftligen med angivande av grund för 

omförhandlingen och tillställas Norra sjukvårdsregionen för de landsting som omfattas av avtalet 

samt Utomlänsenheten, Utomläns-, utlands- och rikssjukvårdsavdelningen vid Karolinska.   

 

2. Force majeure     

Om Parts rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt detta avtal hindras till följd av händelser utom 

Parts kontroll skall denna brist inte utgöra avtalsbrott enligt detta avtal. Med detta avses händelser 

såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan 

liknande omständighet som Parterna inte råder över och som förhindrar Part att fullfölja sina 

avtalsenliga skyldigheter.  

Motparten ska utan dröjsmål skriftligen underrättas om det föreligger omständighet som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse och skriftligen meddelas då omständighet upphör, för 

att Part skall äga rätt att åberopa denna bestämmelse. 

 

3. Överlåtelse  

Part äger inte rätt att, utan i förväg inhämtade skriftligt medgivande från den andra Parten, överlåta 

rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan. 

 

4. Uppsägning       

Vardera Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra Parten 

brister i sina åtaganden eller förpliktelser enligt detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse 

för den andra Parten. Brister avseende betalning skall alltid anses utgöra grund för omedelbar 

uppsägning. Uppsägning skall vara skriftlig och gäller från och med att uppsägningen är den andra 

Parten till handa. 
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5. Ansvar  

Karolinska ansvarar för att vårdtjänster utförs i enlighet med bestämmelserna i detta avtal samt i 

enlighet med vid var tid gällande svenska lagar och förordningar för hälso- och sjukvården samt 

socialstyrelsens tillämpliga föreskrifter och allmänna råd.  

 

6. Ändringar av avtalet  

Ändringar i detta avtal är förbehållet Utomläns-, utlands- och rikssjukvårdsavdelningens 

avdelningschef och avtalschef vid Karolinska.  Ändringar av detta avtal skall för att bli gällande ske 

skriftligen och undertecknas av båda Parter.  

 

7. Tvist   

Detta avtal skall tillämpas och tolkas enligt vid var tid gällande materiell svensk rätt. Tvist rörande 

tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas av Parterna gemensamt och i andra 

hand avgöras av svensk allmän domstol.  


