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Region Blekinges gästnät 
 

Genom att ta tjänsten i anspråk samtycker du till att följa 
användarvillkoren för Region Blekinges gästnät. 
 

Region Blekinge användarvillkor för gästnät har tagits fram för att ge medborgare och besökare 
tillgång till internet via trådlöst nätverk inom merparten av Region Blekinges lokaler. Begränsning 
kan förekomma där medicinteknisk utrustning finns, fråga personalen vad som gäller på den 
enhet du besöker. 
 
Gästnätet är inte skyddat för avlyssning vilket innebär att information som skickas kan vara synlig 
för andra. Du måste själv bedöma om informationen du använder är tillräckligt skyddad (t.ex. 
https eller annan kryptering). 
 
De enheter som kopplas till nätverket registreras och sparas i loggar. Detta görs för att fördela 
och tidsbegränsa åtkomsten till nätet till 24 timmar, men också för att kunna stänga av enheter 
som bryter mot säkerhetsreglen. 

 

Regler och villkor: 
• Användaren är ansvarig för att följa svensk lag vid användning av Internet. 

• Gästnätet får inte användas till olaglig verksamhet. 

• Region Blekinge förbehåller sig rätten att filtrera bort webbplatser med innehåll som kan anses 
kränkande, olagligt eller pornografiskt. 

• Region Blekinge kan dock inte garantera att denna filtrering är fullständig 

• Den som använder Region Blekinges gästnät får endast göra detta för eget bruk i enlighet med 
dessa villkor, och inte sälja tjänsten vidare eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att erbjuda 
kommersiella tjänster. 

• Region Blekinge har rätt att stänga av eller begränsa en användares tillgång till eller användning av 
gästnätet om regler och villkor inte respekteras. 

• Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till att vi loggar information som kan 
användas för att upptäcka brott mot användarvillkoren. 

 

Ansvarsfriskrivning 
Vid användning av gästnätet ansvarar Region Blekinge inte för: 

• Funktionalitet eller innehåll som kan nås när du är uppkopplad mot Internet. 

• Skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid 
användning. 

• Skada orsakad av datavirus eller motsvarande. 

• Förvanskning eller förlust av data. 

• Region Blekinge kan inte garantera att gästnätet alltid fungerar fullständigt, konstant, säkert eller 
utan fördröjning eller avbrott. 

• Region Blekinge erbjuder inte några underhållstjänster. 

• Skada eller förlust av privat dator, surfplatta eller mobiltelefon ersätts inte av Region Blekinge. 
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General terms 
By taking the service, you agree to comply with the terms of use of Region Blekinge's guest 
network 
 
Region Blekinge guest network is not protected from interception which means that the information you 
send can be visible to others. It is your own responsibility to judge if the information is sufficiently 
protected (for example through https: or other encryption). 
The units that are connected to the guest network are registered and logged. This is to distribute and limit 
network access to 24 hours at a time, but also to be able to terminate units that violate our terms and 
conditions.  
 

Terms and conditions 
• The user is responsible for following Swedish law while using the Internet. 

• The guest network is not allowed be used for illegal activities. 

• Region Blekinge reserves the right to filter out websites which contents that can be perceived as 
violating, illegal or pornographic. 

 Region Blekinge cannot guarantee that this filtration is total. 

• Those who use the regions guest network are only allowed to do so for their own use according to 
these conditions and not to redistribute the service or in other ways use the service to offer 
commercial services. 

• Region Blekinge has the right to terminate or limit a user’s access or use of the guest network if these 
terms and conditions are violated. 

• By approving of these user conditions you agree to our logging of information that can be used to 
discover violation against the user conditions. 

 

Disclaimer 
While using the guest network Region Blekinge is not accountable for: 

• Functionality or contents that can be reached while connected to the Internet. 

• Damage that occurs because of data contents or other information that is mediated during use. 

• Damage caused by computer viruses or equivalent. 

• Corruption or loss of data. 

• Region Blekinge cannot guarantee that the guest network always works completely, constantly, safely 
or without delay or interruption. 

• Region Blekinge do not offer any maintenance services. 

• Damage or loss of personal computer, tablet or cell phone is not replaced by Region Blekinge. 
 
 


