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1. Översikt 
Detta är en bilaga till Prorenata Tjänsteavtal och utgör en integrerad del av Avtalet. Vid motstridighet 
mellan denna bilaga och Tjänsteavtalet ska Tjänsteavtalet ha företräde. Alla definitioner ska ha samma 
betydelse i denna bilaga som i Tjänsteavtalet om inte annat anges. 

2. Kundens ansvar 
Kunden ansvarar enligt Avtalet för att utnyttja Prorenatas resurser enligt god praxis. Detta inkluderar, men 
begränsar sig inte till: 

● Att till Prorenata skyndsamt meddela eventuella brister i Prorenatas 
tjänster som kommer Kunden till kännedom. 

● Att inte överutnyttja Prorenatas resurser, till exempel genom att använda 
automatiserade nedladdningsfunktioner. 

● Att inte försöka få olovlig tillgång till resurser inom Prorenatas tjänster 
(”hacking”) 

● Att hantera inloggningsuppgifter och annan viktig information med hög 
säkerhet 

3. Avisering om driftsstopp 

Planerade driftsstopp aviseras på https://status.prorenata.se/  samt via mail till Kunden. 

Oplanerat driftsstopp aviseras på https://status.prorenata.se/  samt i mån av möjlighet till användare via 
mail och/eller sms. 

4. Tillgänglighet 
Systemet är, om inte annat stipuleras i separat avtal, garanterat tillgängliga dygn¨et runt, 7 dagar i veckan 
med följande undantag: 

● Ett servicefönster varje vecka, natt mellan lördag och söndag kl 23.00 - 00.00 

● Planerade driftsstopp under kontorstid, helgfri måndag till fredag, 8-21 som annonserats minst en 
vecka i förväg. 

● Planerade driftsstopp efter kontorstid, 21-08 helgfri måndag till fredag samt helger som 
annonserats minst ett dygn i förväg. 

Prorenata Journal räknas som tillgängligt om det inte föreligger några kritiska serviceärenden. 

 

5. Serviceärenden 
Serviceärenden som gäller Prorenata Journal delas in i fem prioritetsgrader 

Prioritet  Effekt  Exempel 
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Kritisk  Kärnfunktioner i Prorenata Journal är 
otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för samtliga användare 

Användare kan inte logga in. 
Journaler visas inte. Fel journaler 
visas. Användare kan ej skriva 
journaler. 

Hög  Kärnfunktioner i Prorenata Journal är 
otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för mer än 5% av användarna 
 
eller 
 
Kärnfunktioner i Prorenata Journal är 
otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för samtliga användare, men 
workaround finns beskriven. 
 
eller 
 
Perifera funktioner i Prorenata Journal 
är otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för samtliga användare 

Användare kommer inte åt 
kalender. Importer av patienter är 
ur funktion.  
Användare kan inte söka efter 
patient men kan komma åt patient 
på annat sätt 

Medel  Kärnfunktioner i Prorenata Journal är 
otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för enstaka användare 
 
eller 
 
Perifera funktioner i Prorenata Journal 
är otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för samtliga användare, men 
workaround finns beskriven. 
 
eller 
 
Perifera funktioner i Prorenata Journal 
är otillgängliga eller avgörande felaktiga 
för mer än 5% av användarna  
 
eller 
 
Funktioner i Prorenata Journal är 
felaktiga, men inte avgörande felaktiga 

Kalendern visar fel dag, men rätt 
dag kan väljas. Felmeddelande visas, 
men funktioner fungerar som de 
ska. 

Låg  Perifera funktioner i Prorenata Journal 
är otillgängliga eller felaktiga för enstaka 
användare. 

 

Fråga  Begäran om ny funktionalitet 
 
Fråga om hur en funktion fungerar 
 
Begäran om hjälp med inställningar, 
importer, etc 

 

 
Prorenata hanterar inkomna serviceärenden som har kommit Prorenata tillhanda på något av följande sätt: 

● Mail till support@prorenata.se  
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● Ärenderegistrering via Prorenata Journals supportsystem på https://support.prorenata.se  eller i 
Prorenata Journal via supportknappen 

● Telefon till Prorenatas huvudnummer eller supportnummer (finns angivna på 
https://www.prorenata.se/ ) 

● Prorenatas egen serverövervakning 

Efter att ett ärende har prioriterats av Prorenata gäller följande beroende på prioritetsnivå. Observera att 
åtgärdstidsambitionen är just en ambition och inte en garanti. Ärendets komplexitetsgrad gör att det är svårt 
att förutse hur lång tid det tar att åtgärda. 

 

Prioritet  Responstid  Åtgärdstidsambition 

Kritisk  Mail till samtliga 
användare inom en 
timme, helgfri måndag 
till fredag 8-17 
 

Åtgärdas inom en arbetsdag. 
Nytt mail till samtliga 
användare med 
statusuppdatering minst 
dagligen. Nytt mail när ärendet 
är avslutat. 

Hög  Mail till samtliga berörda 
systemförvaltare samt till 
ärendestartaren inom tre 
timmar, helgfri måndag 
till fredag 8-17. 
 

Åtgärdas inom 1-3 
arbetsdagar. Nytt mail till 
berörda systemförvaltare 
dagligen med 
statusuppdateringar och när 
ärendet är avslutat. 

Medel  Mail till ärendestartaren 
inom en timme, helgfri 
måndag till fredag 8-17. 
 

Åtgärdas inom fem 
arbetsdagar. Nytt mail till 
ärendestartaren när ärendet är 
avslutat. 

Låg  Mail till ärendestartaren 
inom 24 timmar, helgfri 
måndag till fredag 8-17. 

Åtgärdstid beror på 
komplexitetsgrad och prioritet. 

Fråga  Mail till ärendestartaren 
inom 24 timmar, helgfri 
måndag till fredag 8-17. 

Åtgärdstid beror på 
komplexitetsgrad och prioritet. 

 
Ett serviceärende kan av Prorenata prioriteras om efter hand som ny information tillkommer. Samtliga som 
tidigare har kommunicerats med samt de som berörs efter omprioriteringen kommer då att upplysas om 
detta via mail. 

6. Servicenivå 
Prorenata strävar efter bästa möjliga servicenivå och använder följande systematik för att mäta och följa upp 
sin service mot kund. 

Mätvärde  Utmärkt  Bra  Dålig 

Tillgänglighet inom mätt 
tid, 
se avsnitt 3. 
Tillgänglighet 

>99,9%  >99%  <99% 

Prestanda, responstid för 
de 90% av 
dataförfrågningar 

<3s  <5s  >5s 
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som görs som har lägst 
responstid 

Ärendehantering, antal 
ärenden som ska ha 
besvarats inom sin 
responstid 

kritisk >99% 
 
hög  >99% 
 
medel >90% 

kritisk  >95% 
 
hög >95% 
 
medel >70% 

kritisk <95% 
 
hög <90% 
 
medel <70% 

 
Dessa värden mäts på månadsbasis. Ett utmärkt resultat innebär att inga förbättringar behöver göras. Ett bra 
resultat innebär att det finns utrymme för förbättringar. Ett dåligt resultat innebär att förbättringar måste 
ske till nästa månad, annars ska kompensation utgå till berörda kunder. 

7. Bristande service 
Prorenata definierar bristande service som två på varandra följande månader med Dålig nivå av 
Tillgänglighet, Prestanda eller Ärendehantering. Detta kan leda till kompensation enligt nedan. 

8. Kompensation 
Om Prorenata inte uppfyller sina åtaganden enligt avsnitt 5. Servicenivå så utgår kompensation på begäran i 
enlighet med överenskommelse. Kompensationen utgör maximalt abonnemangsavgiften för den påverkade 
månaden (se 5. Servicenivå) Under inga omständigheter kommer Prorenata att betala tillbaka mer än 
kundens inbetalade abonnemangsavgifter. 

Vid andra tillfällen kan Prorenata besluta att kompensera kunder för utebliven funktionalitet eller för 
störningar som inte innefattas av ovanstående villkor. Sådana kompensationer är inte prejudicerande och ska 
inte tolkas som en förändring av rådande Servicenivåavtal. 
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