














Interesseerk laer ino for med lemmer af gu ide l inegrupper under DSOG 

1.0 Personoplysn i nger 

1.1 Navn 
1.2 Arbejdsplads 
1.3 Guideline VCOS> 

JA NEJ 
2.1 Har klinisk hovedvirke inden for 

omradet 0 • 
Hvis ia. hviike: 

2.2 Har lavet forskning inden for 
omradet El • 

Hvis ia. hviike: , 

2.3 Ejer aktier, anparter, andele eller 
lignende i en eller flere 
virksomheder, der udvikler eller 
saelger produkter med relation til 
emnet for ovenstaende guideline 

• 
Hvis ia. hviike: 

2.4 Sidder i bestyrelsen, direktionen 
eller lignende i en eller flere 
virksomheder, der udvikler eller 
saelger produkter med relation ti l 
emnet for ovenstaende guideline 

• m 
Hvis ia, hviike: 

2.5 Har inden for de sidste 5 ar vaeret 
ansat i en eller flere virksomheder, 
der udvikler eller saelger produkter 
med relation ti l emnet for 
ovenstaende guideline 

• m 
Hvis ia r hviike: 

2.6 Har inden for de sidste 5 ar mod 
betaling udfort opgaver for en eller 
flere virksomheder, der udvikler 
eller saelger produkter med relation 
ti l emnet for ovenstaende guideline 

• 
Hvis ia, hviike: 

2.7 Har et eller flere patenter indenfor 
omrader, der udvikler eller saelger 
produkter med relation ti l emnet 
for ovenstaende guideline 

• 
Hvis ia. hviike: 

2.8 Er i 0vrigt t i lknyttet offentlige 
instanser, herunder 
Sundhedsstyrelsen, eller 
virksomheder, fx advisory board, 
med t i lknytning t i l 
sundhedsomradet pa en made, der 
kan have indflydelse pa dit arbejde 
med guideline? 

• m 

Hvis ia f hviike: 

2.9 0vrigeomstaendigheder, som kan 
vaekke tvivl om min upartiskhed, 
(fx familiaer ti lknytning)? • 0 

Hvis ia, hviike: 

Dato og underskrift j 

c 
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Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG

2.1 Har klinisk hovedvirke inden for
området

2.2 Har lavet forskning inden for
området

JA NEJ

Hvis ja. hvilke:

~ D vcos &!J 6a;-tr,'c 15Yfd>.5'
2.3 Ejer aktier, anparter, andele eller

lignende i en eller flere
virksomheder, der udvikler eller
sælger produkter med relation til
emnet for ovenstående uideline

Hvis ja. hvilke:

2.4 Sidder i bestyrelsen, direktionen
eller lignende i en eller flere
virksomheder, der udvikler eller
sælger produkter med relation til
emnet for ovenstående uideline

Hvis ja. hvilke:

2.5 Har inden for de sidste 5 år været
ansat i en eller flere virksomheder,
der udvikler eller sælger produkter
med relation til emnet for
ovenstående uideline

Hvis ja. hvilke:

2.6 Har inden for de sidste 5 år mod
betaling udført opgaver for en eller
flere virksomheder, der udvikler
eller sælger produkter med relation
til emnet for ovenstående uideline

Hvis ja. hvilke:

2.7 Har et eller flere patenter indenfor
områder, der udvikler eller sælger
produkter med relation til emnet
for ovenstående uideline

Hvis ja. hvilke:

2.8 Er i øvrigt tilknyttet offentlige
instanser, herunder
Sundhedsstyrelsen, eller
virksomheder, fx advisory board,
med tilknytning til
sundhedsområdet på en måde, der
kan have indflydelse p~ dit arbejde
med uideline?

Hvis ja. hvilke:

2.9 0vrigeomstændigheder, som kan
vække tvivl om min upartiskhed,
(fx familiær tilknytning)?

Hvis ja. hvilke:
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Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn  

1.2  Arbejdsplads  

1.3  Guideline  

 

  

  JA NEJ  

2.1 Har klinisk hovedvirke inden for 

området  □ □ 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Har lavet forskning inden for 

området  □ □ 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

emnet for ovenstående guideline 

□ □ 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

emnet for ovenstående guideline 

□ □ 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til emnet for 

ovenstående guideline 

□ □ 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til emnet for ovenstående guideline 

□ □ 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til emnet 

for ovenstående guideline 
□ □ 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen, eller 

virksomheder, fx advisory board, 

med tilknytning til 

sundhedsområdet på en måde, der 

kan have indflydelse på dit arbejde 

med guideline? 

□ □ 

Hvis ja, hvilke: 

2.9 Øvrigeomstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ □ 

Hvis ja, hvilke: 

 

 Dato og underskrift  

  

 

 

Pernille Svendsen
Hvidovre hospital
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28-04-2015            Pernille Svendsen
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Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG
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Heriev UniversitetshosPital

1.0 Personoplysninger

1,1 Navn {'!ø'J (\o 5 uz rr l; f\Y
7.2 Arbeidsolads f.y a) t}'9,?"i^ f\fb -i-t.Slt- U6V
1.3 Guideline .\.., .. ,,\ L, (,/_\

JA NEJ
2.1 Har klinisk hovedvirke inden for

området E n
Hvis ja. hvilke:

2.2 Har lavet forskning inden for
området

R n
Hvis ia. hvilke:

2.3 Ejer aktier, anparter, andele eller
lignende i en eller flere
virksomheder, der udvikler eller
sælger produkter med relation til
emnet for ovenstående ouideline

tr tr
Hvis ra. hvilke:

2.4 Sidder i bestyrelsen, direktionen
eller lignende i en eller flere
virksomheder, der udvikler eller
sælger produkter med relation til
emnet for ovenstående quideline

n E
Hvis ra. hvilke:

2.5 Har inden for de sidste 5 år været
ansat i en eller flere virksomheder,
der udvikler eller sælger produkter
med relation til emnet for
ovenstående quideline

n w
Hvis ja. hvilke:

2.6 Har inden for de sidste 5 år mod
betaling udført opgaver for en eller
flere virksomheder, der udvikler
eller sælger produkter med relation
til emnet for ovenstående ouideline

tr n
Hvis ja. hvilke:

fenu \ e0 i4-{ "}>c xra}
hYO f dol"^r ?-r,ru q-øo b$cet i

2.7 Har et eller flere patenter indenfor
områder, der udvikler eller sælger
produkter med relation til emnet
for ovenstående o uideline

n M
Hvis ia. hvilke:

2.8 Er i øvrigt tilknyttet offentlige
instanser, herunder
Sundhedsstyrelsen, eller
virksomheder, fx advisory board,
med tilknytning til
sundhedsområAet på en måde, der
kan have indflydelse på Oit arbejde
med ouideline?

n E

Hvis ia. hvilke:

2.9 Øvrigeomstændigheder, som kan
vække tvivl om min upartiskhed,
(fx familiær tilknytn ing) ? n ø

Hvis ra, hvilke:

Dato oo underskrift
{ \ l. ,/ Sven u. SKouDy
\- '' t^i. 

Ov:.r'i -<'!re' proiesscr, dr. nied.\'i hq \ c+ r(


