
Instructions for use

• State your name in the header

• Read all four points before completing in the form.

• Substitute the example text with your own data or None ,for example

• State any strong affiliation to any company or other stakeholder now or during the last 5 years.
• Board member The best Gynecology-clinic, private surgical company

• State any mission for any company or stakeholder now or during the last 5 years.
lectures given paid by Pfizor, Estrellas, MBD, 2017-2019

• State any work, grant or position where companies or stakeholders have been involved now or during the 
last 5 years.

• Industrial doctorate grant Noveau 2013-2016
• State any other associations to companies with interests close to the area of expertise. 

• None
• State other circumstances regarding the current talk or mission that could cause your impartiality to be 

challenged by outsiders.
• President of the humane society against inhumanity in experimental medicine

• Show the slide in your presentation at the beginning of your talk.



Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra
bindningar.
Namn:

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft, någon fastare 
anknytning till företag eller intressent? (Tex Styrelseuppdrag i ett företag, Konsult åt ett 
företag, Anställd (hel- eller deltid) i ett företag, Deltagande i branschorganisation, 
Engagemang eller förtroendepost i ideell organisation, Medverkan i innovativt företag, Eget 
företag med verksamhet som rör uppdraget , Innehar patent som rör uppdraget, Annan 
fastare anknytning)

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft något uppdrag för 
företag eller intressent (Tex Medverkan i marknadsföring eller produktutveckling, 
Sakkunnig/expert/vetenskapligt råd åt företag, Ledamot av Advisory Board/ 
”referensgrupp” eller dylikt, Medverkan i företags forskningsråd för bedömning av 
forskningsansökningar tillsammans med andra experter, Uppdrag för ideell organisation, Av 
företag arvoderad föreläsning avseende din forskning och ditt kunnande, Ensam 
medverkan i företags forskningsråd för bedömning av forskningsansökningar, Expertråd till 
företag om bidrag tillforskare/forskning, Annan typ av uppdrag för företag eller intressent)

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft några tjänster, 
befattningar, forskningsanslag eller bidrag i vilka företag eller intressent är 
involverade?(Tex Personlig professur/motsvarande betald av företag, Huvudprövare 
(Principal Investigator), Annan befattning med klinisk prövning, Forskningsanslag eller 
bidrag från ideell organisation, Forskningsanslag till grundforskning från företag, 
Forskningsanslag till specialinriktad forskning från företag, Annan typ av bidrag från företag 
eller intressent)

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft andra former av 
bindningar till företag som ligger nära det egna expertområdet? (Tex Släktskap eller nära 
relationer till person i företag, Aktier i företag, Lån i företag, Annan typ av bindning till 
företag eller intressent)

• Hör redovisar du om det finns något annat med anknytning till det aktuella uppdraget 
som du bedömer eventuellt kan medföra att din opartiskhet ifrågasätts av utomstående?



Declaration of conflicts of interest
Name:

• State any strong affiliation to any company or other stakeholder now 
or during the last 5 years. (For example membership of board, employment, (full- or part 
time),current or coming patent or pro bono work for any organization or company)

• State any mission for any company or stakeholder now or during the last 
5 years.(For example, to be a part of marketing or product development, expert, scientific or medical advisor, 
reference group. To be a part of company scientific board, non-profit organization, company subsidized lectures, 
expert advice for companies about research projects or grants)

• State any work, grant or position where companies or stakeholders have 
been involved now or during the last 5 years. (For example professorship, lecturer, 
principal investigator, clinical research investigator, grant recipient

• State any other associations to companies with interests close to the area 
of expertise. (For example kinship or close relations to persons , stock market shares, loans or other 
interests in companies.)

• State other circumstances regarding the current talk or mission that 
could cause your impartiality to be challenged by outsiders


