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1

FORMÅL

1.1

Formålet med denne samarbejdsaftale er, at afprøve diagnosekort
og deling af prioriterede diagnosekoder i almen praksis via Min
Læge, som beskrevet i bilag 1 – Afprøvning af prioriteret diagnosekort i almen praksis og deling af diagnosekoder med Min Læge.
Projektplan. Version 1.0.

2

PARTERNES DELTAGELSE

2.1

Parterne er forpligtet til at stille den til projektet fornødne
arbejdskraft til rådighed, så projektet kan gennemføres uden
forsinkelser og med leverancer af en høj kvalitet.

2.2

Parterne er i forbindelse med projektet forpligtet til at virke på en
måde, som tjener til at fremme samarbejdet mellem alle deltagerne.

3

ÆNDRINGER

3.1

Såfremt der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for
projektet, herunder tidsforskydninger for gennemførelsen af
projektet, skal parterne gensidigt orientere hinanden herom.

3.2

Ændringer eller tilføjelser til nærværende aftale kræver enighed
blandt parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges
nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af
begge parter.
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4

RETTIGHEDER

4.1

Alle resultater som tilvejebringes i projektet kan frit publiceres og
anvendes af deltagerne. Enhver publicering af resultaterne skal ske
med angivelse af en tydelig reference til projektet og de deltagere
som har bidraget til de resultater som publiceres.

4.2

Undtaget fra pkt. 4.1 er publicering af leverandørernes løsninger
eller dele heraf, som kan være pålagt forretningsmæssige
fortroligheder. Ved sådanne publiceringer kræves det at der skal
indgås en aftale om hvad der publiceres mellem den deltager der
ønsker at publicere og den pågældende leverandør.

5

ØKONOMI

5.1

Parterne afholder hver for sig alle udgifter til personale, transport
mv. herunder alle udgifter til deltagerne som beskrevet i pkt 2.1.

MedCom bidrager for dokumenterede udgifter med op til kr. 100.000 til pilotleverandør for deltagelse.

Milepælsplan
Milepæl Forventet
realiseringsdato

Tilskud ved
realisering af
milepæl (excl.
moms)
25.000 kr.
75.000 kr.

Beskrivelse af milepæl

1
2

Oktober 2020
Maj 2021

Indgåelse af kontrakt.
[System LPS] har i 3 mdr. pilotafprøvning (i
drift) demonstrere deling af prioriterede
diagnoser med patient via Min Læge samt
blevet testet og godkendt af MedCom i
diagnosekodning og diagnosekort for almen
praksis.

5.2

Ikke relevant

5.3

Ikke relevant

6

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF
PERSONOPLYSNINGER

6.1

I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen behandler
MedCom personoplysninger i aftalen i form af navn, arbejdssted,
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telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen er
håndtering og administration af samarbejdsaftalen.
6.2

Oplysningerne opbevares elektronisk hos MedCom. MedCom er
dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger.

6.3

Det er til enhver tid muligt at rette henvendelse til MedComs
databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@medcom.dk ved spørgsmål
eller kommentarer til MedComs behandling af disse
personoplysninger.

6.4

Klagemyndighed for MedComs behandling af personoplysningerne
er Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

7

OPHØR AF SAMARBEJDET

7.1

Såfremt en part ønsker at udtræde af samarbejdet, skal dette ske
med mindst 1 måneds skriftligt varsel til udløb af en
kalendermåned.

7.2

Indtil udløb af opsigelsesvarslet påhviler det begge parter loyalt at
fortsætte samarbejdet. Ved udløb af opsigelsesvarslet laves en
endelig opgørelse af parternes økonomiske mellemværende.

8

MISLIGHOLDELSE

8.1

Misligholdelse eller andre problemer, der betragtes som væsentlige
for samarbejdets fortsættelse eller for projektets gennemførelse,
skal meddeles modparten skriftligt uden unødig forsinkelse.

8.2

Der kan ikke fremsættes erstatningskrav som følge af opsigelse af
samarbejdsaftalen eller andre forhold vedrørende projektet.
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