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AVTALE OM TILGANG TIL INFORMASJONSSYSTEM FOR MEDARBEIDER SOM IKKE ER ANSATT I ELLER
LØNNET AV VIRKSOMHETEN
mellom
<Medarbeider1>
<11-sifret fødselsnr>
og
Helse Førde
org.nr. NO 983 974 732
Det er i dag inngått følgende avtale:
1. FORMÅL MED AVTALEN
Avtalen gir Helse Førde instruksjonsmyndighet over <medarbeideren> når vedkommende benytter
foretakets informasjonssystem.
2. OPPDRAGSBESKRIVELSE
<Medarbeideren> skal utføre arbeidsoppgaver for Helse Førde i tilknytning til prosjekt med de
ressurser virksomheten stiller til disposisjon.
3. FORUTSETNINGER FOR ARBEIDSFORHOLDET
Helse Førde har instruksjonsmyndighet i forhold til <Medarbeideren> i den perioden vedkommende
utfører tjeneste for helseforetaket, jf Helseregisterloven § 13, 1. ledd.
4. TAUSHETSPLIKT OG SIKKERHETSINSTRUKS
Helsepersonellovens bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse for <Medarbeideren> i, og
signert taushetserklæring er vedlegg til denne avtalen.
<Medarbeideren> skal innrette seg etter den til enhver tid gjeldende sikkerhetsinstruks for Helse Førde
og andre aktuelle internkontrollrutiner. <Medarbeideren> i skal ha gjennomgått og bestått obligatorisk
e-læringskurs i informasjonssikkerhet før tilgang til blir gitt til Helse Førde sitt informasjonssystem.
5. LØNNSUTBETALING
<Medarbeideren> mottar ikke lønn fra Helse Førde.
6. ENDRINGER
Eventuelle endringer og tillegg til nærværende avtale skal inngås skriftlig.
7. VARIGHET
Avtalen gjelder fra xx.xx.xxxx og så lenge <Medarbeideren> utfører arbeid for Helse Førde, men
likevel ikke etter xx.xx.xxxx. Tilgang til Helse Førde sitt informasjonssystem skal stenges ved opphør
av avtalen.
Denne avtale er undertegnet i 2 – to – eksemplar, hvorav hver part beholder 1 – ett – eksemplar.
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Sett inn aktuell rolle: Stipendiat, student, hospitant eller lignende
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Førde, den …………

Førde, den…………

………………………………..
<Avdelings-/klinikkleder>

………………………………
<Medarbeider>
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