Lipus samarbetsvillkor för kursproducent
Lipus tillhandahåller en webbtjänst för registrering, granskning och publicering av kurser
förläkare. Lipus ansvarar för samordningen av de i granskningsärendena delaktiga
aktörerna och tillhandahåller stöd under ärendehantering genom sin helpdesk. Lipus
svarar även för underhåll och utveckling av webbtjänsten. Direkt efter godkännande
publiceras granskad kurs i Lipus kurskatalog på nätet.
Följande är förutsättningar för att ansluta sig till Lipus webbtjänst för granskning
och annonsering av kurser:
1. Kursproducenten medger att Lipus annonserar godkänd kurs på www.lipus.se efter
godkännande.
2. Kursproducenten ansvarar för att samtliga organisationer, lärare, kursledare etc. som
namnges i kursbeskrivningen inför granskningen, är kontaktade och har givit sitt godkännande
till att medverka i kursen samt till att deras namn publiceras på Lipus webbplats.
3. Kursproducenten förbinder sig att godkänd kurs genomförs i enlighet med den granskade
kursbeskrivningen.
4. Kursutvärdering ska genomföras i slutet av varje kurs och vid konceptgodkännande efter varje
kurstillfälle. Lipus mall för kursutvärdering (se www.lipus.se) med ev. tillägg av egna frågor ska
användas. Kursproducenten ska senast fyra veckor efter genomförd kurs skicka sammanställd
kursutvärdering till Lipus. Kursutvärderingens genomsnittsvärden är offentliga.
5. Vid marknadsföring av en kurs godkänd av Lipus ansvarar Kursproducenten för att den
annonserade informationen inte avviker från det granskade materialet. Om Kursproducenten
anger att kursen godkänts av Lipus, ska följande formulering användas i anslutning till text som
beskriver kursens innehåll eller på annat sätt marknadsför kursen: Lipus har granskat och
godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipusnr: ÅÅÅÅxxxx)
Lipus Märke för godkänd kurs får endast användas i enlighet med Lipus Grafiska riktlinjer.
6. Lipus tillämpar gällande ”Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinteknisk industrin och
laboratorietekniska industrin” tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Swedish
Medtech och Swedish Labtech 2013, på alla kursproducenter oberoende av medlemskap i
branschförening. Den fullständiga avtalstexten finns på LIF: s, Swedish Medtechs, Swedish
Labtechs och Sveriges Kommuner och Landstings hemsidor.
7. Invasiva övningsmoment är endast tillåtna om de sker med hänsyn till etiska och
försäkringsmässiga aspekter.
8. Kursproducenten accepterar aktuell prislista och villkor för betalning.
(Kursproducenten godkänner ovanstående villkor i samband med ansökan om konto och
lösenord till Lipus webbplats.)

