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Bilag 3
Overordnede juridiske vilkår
der vil gælde for samarbejdet
mellem parterne i fase 2 og 3
I forbindelse med indgåelse af Aftalen er det det mellem parterne aftalt, at følgende juridiske
vilkår vil gælde for samarbejdet mellem parterne i fase 2 og 3. Den endelige aftale for denne
del af samarbejdet (fase 2 og 3) vil blive endeligt fastlagt i OPI-aftale 2 efter afslutning af
fase 1. Derudover vil de juridiske vilkår følge principperne fastlagt i Aftalen.
I forbindelse med den endelige fastlæggelse af aftalen for fase 2 og 3 (OPI-aftale 2) kan der
ske tilpasninger, præciseringer og suppleringer af de nedenfor anførte juridiske vilkår. Der
vil ikke kunne foretages ændringer, som har betydning for risikoen i relation til udbudsretlige
og/eller statsstøtteretlige forhold.
Parterne præciserer om nødvendigt definitionerne ”baggrundsviden” og ”forgrundsviden” i
forbindelse med indgåelsen af aftalen for fase 2 og 3 (OPI-aftale 2).

1.

SAMARBEJDETS FORM

Parterne er enige om, at forsknings- og udviklingssamarbejdet vil blive udført som et offentligt-privat innovationssamarbejde med henblik på at forbedre livet hos patienter med diabetes
ved at udvikle og designe et beslutningsstøtteværktøj baseret på kognitive computerteknologier, der kan udnytte IBM’s ekspertise inden for kognitive computerteknologier og SDCC’s
ekspertise inden for forskning, klinisk praksis og uddannelse, til at støtte sundhedspersonale,
der beskæftiger sig med diabetesbehandling.
2.

TIDSPLAN

Det er aftalt mellem parterne, at samarbejdet gennemføres i følgende faser, jf. også bilag 1:
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Fase 1 Foranalyse og ansøgning, jf. Aftalens punkt 5.2.
Fase 2 Udviklingsfase til og med, at en prototype (version 1) er klar til afprøvning, jf.
Aftalens punkt 5.2.
Fase 3 Afprøvning, jf. Aftalens punkt 5.2.

Faserne kan inddeles i underfaser. Udviklingsforløbet er iterativt, hvorved underfaserne kan
gentages det antal gange, som er relevant for udviklingen af løsningen frem til endelig prototype.
Fase 2 forventes påbegyndt primo april 2018 eller når fondsstøtte er opnået. Rammerne for
fase 2 er nærmere beskrevet i bilag 1. Fase 2 forventes at vare til ultimo 2018.
3.

SÆRLIGT OM FASE 3

I fase 3 stilles for- og baggrundsviden vederlagsfrit til rådighed for samtlige regioner i Danmark, herunder nuværende og kommende diabetesafdelinger/Steno Centre, samt alle praktiserende læger i Danmark med henblik på, at den udviklede forgrundsviden kan benyttes og
dermed afprøves og valideres.
IBM har pligt til at drifte, vedligeholde og videreudvikle løsningen i fase 3 med henblik på,
at de praktiserende læger, diabetesafdelinger og Steno Centre kan benytte og dermed afprøve
og validere løsningen som beslutningsstøtteværktøj i patientbehandlingen.
Fase 3 løber fra færdiggørelse af prototypen (version 1) i en periode på 1 år. Denne periode
kan forlænges afhængig af, hvilken ekstern finansiering projektet opnår.
4.

PRISSTRUKTUR

Såfremt der opnås ekstern finansiering, herunder fra Novo Nordisk Fonden, er parterne enige
om, at følge det af Novo Nordisk Fonden godkendte budget. Fondsstøtten udbetales til REGION HOVEDSTADEN, der også administrerer udbetalingerne. Hver part kan få dækket
dokumenterede omkostninger, herunder timeforbrug samt omkostninger til testfaciliteter, jf.
Aftalens punkt 7 og Bilag 2. Det forudsættes yderligere, at eventuel honorering af de praktiserende læger kan afholdes inden for budgettets rammer.
5.

STATSSTØTTERETLIG VURDERING

Parterne er forpligtede til fortsat løbende at vurdere, om IBM opnår økonomiske fordele, der
overstiger værdien af de bidrag, som IBM tilfører samarbejdet, og som udgør statsstøtte i
statsstøttereglernes forstand. I givet fald er IBM forpligtet til at indbetale et til fordelen modsvarende beløb med rente uden i øvrigt at kunne gøre krav gældende mod REGION HOVEDSTADEN, jf. princippet i Aftalens punkt 3.4, der finder fortsat anvendelse.
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Efter afslutningen af hver fase udarbejdes et foreløbigt statsstøtteregnskab.
Parterne er forpligtet til efter OPI-projektets afslutning (efter fase 3) at udarbejde et endeligt
statsstøtteregnskab baseret på værdien af de frembragte rettigheder sammenholdt med værdien af IBM’s bidrag, jf. Aftalens pkt. 3.5.
6.

RETTIGHEDER OG RETTIGHEDSFORDELING

6.1 Baggrundsviden
Parterne bevarer sine immaterielle rettigheder til baggrundsviden.
REGION HOVEDSTADEN har i hele fase 2 og 3 en vederlagsfri (betinget af, der sker betaling i overensstemmelse med Aftalen), ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret til at benytte baggrundsviden i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre fase 2 og 3. Den beskrevne
brugsret tilfalder også tredjemand, som bistår REGION HOVEDSTADEN i forbindelse med
fase 2 og 3. Tredjemand skal i givet fald påtage sig en hemmeligholdelsesforpligtelse som
angivet i Aftalen.
De øvrige regioner i Danmark, herunder nuværende og kommende diabetesafdelinger/Steno
Centre, samt alle praktiserende læger i Danmark erhverver en brugsret til baggrundsviden i
det omfang, det er forudsat eller nødvendigt i henhold til punkt 3 ovenfor. Denne brugsret er
vederlagsfri og ikke-eksklusiv.
Det påhviler IBM at sikre, at tredjemand, herunder IBM’s egne medarbejdere, konsulenter
samt underleverandører, stiller al baggrundsviden til rådighed, således at baggrundsviden kan
benyttes vederlagsfrit i overensstemmelse med nærværende punkt og punkt 3.
6.2 Forgrundsviden
I det omfang forgrundsviden genereret i fase 2 og 3 er beskyttet af immaterielle rettigheder,
tilfalder disse rettigheder IBM.
REGION HOVEDSTADEN, herunder tredjemand, der bistår REGION HOVEDSTADEN,
erhverver en vederlagsfri og ikke-eksklusiv brugsret til forgrundsviden i takt med skabelsen
heraf. Brugsretten er tidsmæssigt, geografisk og kvantitativt ubegrænset. Kvalitativt omfatter
brugsretten enhver intern og ekstern brug i forbindelse med REGION HOVEDSTADENs
virksomhed, herunder i forbindelse med REGION HOVEDSTADENs udbud af drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af forgrundsviden. Brugsretten omfatter i den forbindelse også de rettigheder for tredjemand, der er nødvendige for, at REGION HOVEDSTADEN kan modtage tilbud fra tredjemand. Tredjemand har i givet fald tavshedspligt i
overensstemmelse med Aftalen.
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Såfremt REGION HOVEDSTADENs virksomhed udvides væsentligt opgavemæssigt eller
geografisk, gælder brugsretten i henhold til afsnittet ovenfor hverken i relation til de nye opgaver eller det nye geografiske område.
REGION HOVEDSTADEN, herunder tredjemand, der bistår REGION HOVEDSTADEN,
har desuden ret til at foretage ændringer af forgrundsviden, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling.
Forgrundsviden skal være udformet, dokumenteret og leveret på en sådan måde, at REGION
HOVEDSTADEN kan udbyde drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af forgrundsviden under iagttagelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Det
indebærer, at forgrundsviden skal være leveret til REGION HOVEDSTADEN på en sådan
måde, at en anden leverandør med rimelige kundskaber kan supportere, vedligeholde og videreudvikle forgrundsviden. Forgrundsviden skal, såfremt der er tale om programmel, desuden have åbne grænseflader, således at programmellet kan benyttes sammen med andre løsninger/systemer/programmer.
De øvrige regioner i Danmark, herunder nuværende og kommende diabetesafdelinger/Steno
Centre, samt alle praktiserende læger i Danmark erhverver en brugsret til forgrundsviden i
det omfang, det er forudsat eller nødvendigt i henhold til punkt 3 ovenfor. Denne brugsret er
vederlagsfri og ikke-eksklusiv.
Efter fase 3 kan REGION HOVEDSTADEN desuden frit stille forgrundsviden til rådighed
for de praktiserende læger i REGION HOVEDSTADEN, således at lægerne frit kan benytte
forgrundsviden som beslutningsstøtteværktøj i patientbehandlingen.
6.3 Licens til baggrundsviden efter fase 3
Efter fase 3 har REGION HOVEDSTADEN, herunder tredjemand, der bistår REGION HOVEDSTADEN, og de praktiserende læger i REGION HOVEDSTADEN på rimelige og markedsmæssige vilkår ret til at benytte baggrundsviden i det omfang, det er nødvendigt for at
kunne benytte forgrundsviden.
Efter fase 3 har enhver, som ikke har bedre ret, på rimelige og markedsmæssige vilkår ret til
at benytte forgrundsviden samt baggrundsviden i det omfang, det er nødvendigt for at kunne
benytte forgrundsviden.
Såfremt IBM ikke længere sælger licenser til baggrundsviden til nogen kunder på almindelige
markedsmæssige vilkår, bortfalder også rettighederne til licens til baggrundsviden efter nærværende punkt. Disse rettighederne kan ikke i øvrigt bortfalde. Såfremt en bruger misligholder licensen, bortfalder dog denne brugers ret.

Side 4/7

9. OKTOBER 20178. OKTOBER 20178. OKTOBER
2017

6.4
IBM’s standardvilkår for baggrundsviden
Ud over punkt 6.1 og 6.3 ovenfor gælder IBM’s standardvilkår, jf. bilag A, for enhver brug
af baggrundsviden. I tilfælde af modstrid mellem parternes aftale for fase 2 og 3 (baseret på
nærværende Bilag 3) og IBM’s standardvilkår, gælder aftalen for fase 2 og 3 (OPI-aftale 2).
Enhver brug af IBM’s baggrundsviden forudsætter accept af IBM’s standardvilkår med de
ændringer, der måtte følge af aftalen for fase 2 og 3.
6.5
Claw back og royalty
REGION HOVEDSTADEN har krav på x % [opgjort som en procentandel svarende til REGION HOVEDSTADENs andel i værdien af projektresultatet ifølge statsstøtteregnskabet] af
IBM’s nettoindtægter ved enhver form for udnyttelse (herunder salg) af resultatet af den genererede forgrundsviden, gennemført til købere/modtagere til anvendelse i udlandet.
REGION HOVEDSTADEN har dog maksimalt krav på et beløb svarende til den værdi, som
REGION HOVEDSTADEN samlet set har indskudt i OPI-projektet (fase 1-3) plus den værdi,
som er erlagt for licensen til baggrundsviden i henhold til punkt 6.3, 1. afsnit, ovenfor.
IBM skal en gang årligt, hver den 1. juni, udarbejde et selvstændigt regnskab udvisende alle
indtægter og udgifter ved udnyttelse af forgrundsviden omfattet af denne bestemmelse. Regnskabet skal påtegnes af en revisor, der skal attestere, at alle relevante indtægter og udgifter
indgår i regnskabet. REGION HOVEDSTADENs andel af nettoindtægterne forfalder til betaling en måned efter fristen for udarbejdelse af det pågældende regnskab.
7.

PERSONDATA

Parterne er enige om, at der forud for IBM’s påbegyndelse af behandling af persondata indgås
en databehandleraftale. Følgende vil være gældende og fremgå af Aftalen for fase 2:
”Såfremt IBM’s udførelse af ydelser under Kontrakten indebærer behandling af personhenførbare oplysninger, er parterne til enhver tid forpligtede til at sikre, at den til enhver tid
gældende dansk persondatalovgivning i Danmark overholdes, for nuværende særligt persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer), og sikkerhedsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse 528/2000 med senere ændringer), og fra den 25. maj 2018 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).
I givet fald indgås der en databehandler, som specificerer de krav, der skal være opfyldte for
at opfylde ovenstående lovgivning mv., og IBM må ikke påbegynde behandling af personoplysninger forinden databehandleraftale er indgået. REGION HOVEDSTADEN indestår i
denne forbindelse for at have sikret hjemmel til enhver behandling af personoplysninger, som
overlades til behandling af IBM i medfør af Aftalen.
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IBM’s ydelser i relation til nærværende punkt vederlægges efter medgået tid og omkostninger, såfremt disse ydelser indebærer et større timeforbrug og/eller yderligere omkostninger
for IBM end forudsat ved indgåelse af OPI-aftale 2. En sådan yderligere betaling til IBM
sker via ekstern finansiering, og parterne må ikke iværksætte behandling af personoplysninger, hvis en sådan finansiering ikke er sikret.
En part (”den skadesløsholdende part”) skal skadesløsholde den anden part, såfremt den
anden part bliver mødt med krav fra et datasubjekt som følge af, at den skadesløs-holdende
part har overtrådt den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.”
8.

MYNDIGHEDSGODKENDELSE

IBM er forpligtet til at følge instrukser fra REGION HOVEDSTADEN, som har til formål at
sikre, at den til enhver tid gældende sundhedslovgivning overholdes i forbindelse med samarbejdet. Testen kan betinges af, at parterne har indhentet alle de for REGION HOVEDSTADENs test af løsningen nødvendige tilladelser, herunder eventuelt godkendelse af løsningen
som medicinsk udstyr. Den part, der ikke er underlagt pligten til at indhente tilladelse, bistår
i givet fald den anden part i rimeligt og nødvendigt omfang med indhentelsen af tilladelsen.
IBM’s ydelser i relation til nærværende punkt vederlægges efter medgået tid og omkostninger, såfremt disse ydelser indebærer et større timeforbrug og/eller yderligere omkostninger
for IBM end forudsat ved indgåelse af OPI-aftale 2. En sådan yderligere betaling til IBM sker
via ekstern finansiering, og parterne må ikke iværksætte aktiviteter, der kræver finansiering
uden forudgående sikring af finansieringen.
9.

OPSIGELSE M.V.

Parterne kan opsige Aftalen/OPI-aftale 2 for fase 2 på samme vilkår som fremgår af Aftalens
punkt 15 med mindre andet fremgår af bestemmelsen.
REGION HOVEDSTADEN kan herudover til enhver tid opsige Aftalen/OPI-aftale 2 for fase
3 med et forudgående skriftligt varsel på 3 måneder til en kalendermåneds udløb.
IBM kan ikke opsige Aftalen/OPI-aftale 2 for fase 3. IBM har dog adgang til at opsige Aftalen/OPI-aftale 2 for fase 3 i det omfang en opnået ekstern finansiering udebliver, og udeblivelsen ændrer IBM’s forudsætninger for at gennemføre fase 3 væsentligt.
Aftalens punkt 15.6 om opsigelse i tilfælde af en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud eller
domstolene om, at Aftalen erklæres uden virkning, vil fortsat være gældende for Aftalen for
fase 2 og 3 (OPI-aftale 2).
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I tilfælde af opsigelse bevarer enhver af parterne de rettigheder, som de i henhold til punkt 6
ovenfor havde på opsigelsestidspunktet.
10.

LOVVALG OG TVISTER

Det er aftalt mellem parterne, at reguleringen i Aftalen vedrørende lovvalg og tvister videreføres, jf. Aftalens punkt 16.

Bilagsfortegnelse:
Bilag A:

IBM’s standardvilkår
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