
 

 

Koncernstab digitalisering 

Västra Götalandsregionen 

2022-02-21 

Rutin för att inhämta tillstånd att 
använda upphovsrättsligt skyddade 
formulär  
 

Om standardiserade formulär/skattningsskalor ska användas är det viktigt att 
tillstånd från upphovsrättsinnehavare finns. En del är fria att använda, medan andra 
kräver tillstånd eller har begränsningar i användningsområdet. 

Formulär som avses 
Rutinen avser vetenskapligt prövade formulär och/eller upphovsrättsligt skyddade formulär. 

Koncernstab digitalisering 
Koncernstab digitalisering ansvarar för en lista över formulär där tillstånd har inhämtats, och för att 

uppdatera listan (listan är under uppbyggnad). 

Verksamheter 
Verksamheter ansvarar för att kontrollera att tillstånd från upphovsrättsinnehavare och eventuell 

svensk översättare, eller att ta reda på om formulären är fria att använda. 

Verksamheten stämmer av med koncernstab digitalisering (sob@vgregion.se eller 

formularhantering@vgregion.se) om formuläret är fritt att använda.  

Förfarande för att inhämta godkännande 
För att ett formulär ska kunna användas måste det finnas någon form av tillstånd från 

upphovsrättsinnehavaren. Det går bra med mejl eller brev från upphovsrättsinnehavaren. I vissa fall 

har upphovsrättsinnehavaren deklarerat på en webbplats att formuläret är fritt använda. 

Verksamheten behöver dokumentera att tillstånd finns (via ett mejl från upphovsrättsinnehavaren 

eller på annat vis). 
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Frågor som skall skickas till den som har 
upphovsrätten 
Dessa frågor ska ställas båda till den svenska översättaren och till den som innehar 

ursprungsrättigheten: 

1. Är du upphovsrättsinnehavare för formuläret? 

2. Är det någon mer vi borde vända oss till? 

3. Får vi använda formuläret: 

a. inom offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen? 

b. för sådana privata kliniker vi samarbetar med vid utförande av vård åt 

Västra Götalandsregionen? 

c. i samarbete med andra regioner i Sverige enligt samma villkor som ovan? 

d. Inom forskning? 

4. Får formuläret göras om till digital form och användas enligt punkt 3? 

 

 

Engelsk version: 

 

1. Are you the copyright holder of this form? 

2. Is there anyone else that we ought to contact? 

3. Are we permitted to use the form: 

a. In publicly funded (funded from taxpayers) healthcare providers in Region 

Västra Götaland, Sweden? 

b. In collaboration with other publicly funded healthcare providers in the other 

regions in Sweden, i.e. for use by any publicly funded healthcare provider 

in Sweden? 

c. In publicly funded research? 

4. Are we permitted to convert it to digital form and use it as above?

 


