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Titel:
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Sundhedsstyrelsen

Personlige eller økonomiske interesser i lægemiddelindustrien
Har du været ansat i lægemiddel- eller
medicofirmaer inden for de seneste 5 år – i
bekræftende fald 1) i hvilken stilling, 2) i
hvilket firma og 3) i hvilken periode?

nej

Er nogen af dine nærmeste pårørende på
nuværende tidspunkt ansat i et lægemiddeleller medicofirma – i bekræftende fald 1)
hvem af dine nærmeste pårørende er det
(angiv relation – navn ikke nødvendigt), 2) i
hvilken stilling og 3) i hvilket firma?

nej

Har du direkte eller indirekte økonomiske
interesser i lægemiddel- eller medicofirmaer
– i bekræftende fald i hvilke firmaer?

nej

Har du mod betaling udført opgaver for
lægemiddel- eller medicofirmaer inden for de
seneste 5 år – i bekræftende fald 1) hvilke
opgaver, 2) for hvilke firmaer og 3) i hvilken
periode?

nej

Er du tilknyttet lægemiddel- eller
medicofirmaer på en sådan måde, at det kan
have indflydelse på dit arbejde i KRIS?

nej

Side 1 af 2

Efter min bedste overbevisning er ovenstående korrekt, og jeg har ingen yderligere
interesser i lægemiddel- eller medicofirmaer, som er egnede til at påvirke min objektive,
saglige og upartiske stillingtagen i forbindelse med arbejdet i KRIS. Hvis jeg efter
udfærdigelsen af denne erklæring får interesser i lægemiddel- eller medicofirmaer af
ovennævnte karakter, vil jeg uden ugrundet ophold meddele det til sekretariatet for
KRIS.
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Underskrift

Den udfyldte habilitetserklæring vil blive offentliggjort på KRIS’ hjemmeside.

Side 2 af 2

Uddrag af Forvaltningsloven
§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag,
1) hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller
er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i
sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller
økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan
interesse,
3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en
forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden
offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den
afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes
upartiskhed.
Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke,
sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan
antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende
hensyn.
Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i
øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

