
SVENSK FORENING FOR OBSTI=TRIK & GYNEKICLOGI

Jdvsdeklaration

DEKLARATION f<ir bedcimning av jdv, intressekonflikter och andra bindningar.

Personuppgifter

Fornamn: *le.nr,V
Efternamn: G rnnor
Arbetsplats: ln1,i n^olrAniLn-- bce\ co
Yrfi<estitel: bve.LiL"ee_

1- Har du, eller har du de senaste fem aren haft, nago n fastare
anknytning till fciretag eller intressent?

! Styrelseuppdrag i ett lloretag

I Konsult 6t ett f,0retag

I Anstalld (hel- eller dettid) i ett foretag

! Oettagande i branschorganisation

! t=ngagemang elller fortroendepost i ideell organisation

E Medverkan i innovativt foretag

I Eget foretag nned verklsamhet som ror uppdraget

! Innehar patent som ror uppdraget

I Annan fastare anknytning

Nej

PAgiende engagemang, angelforetag eller intressent, arbetsbeskrivning, tidsperiod
for ersdttning, ersdttningens storlek samt mottagare (t.ex. du sjiilv, foretag ellei
institution/klinik)

Avslutade engagemang, ange foretag eller intressent, arbetsbeskrivning, tidsperiod for
ersdttning, ersdttningens storlel< samt mottagare (t.ex. du sjdlv, foretag eller
institution/klinik)



2. Har du, eller har du de senaste fem iren haft, nigotuppdrag fcir fciretag eller
intressent

f] Medverkan i marknadsforing eller produktutveckling

I fia t<t<u n n i g/expe rUvetenskerp I i gt r6d At foretag

I L.edamot av Advisclry Board/ "referensgrupp" eller dylikt

f] tt/edverkan i foretags forskningsr6d for beddmning av forskningsansokningar

tillsammans med andra expeder

! LJppdrag for ideell organisation

f] nu f6retag arvoderad foreliisning avseende din forskning och ditt kunnande

f] t,nsam medverkan i foretags forskningsrAd for bedrSmning av forskningsansokrringar

! Eixpertr6d till foretag om bi<jrag tillforskare/forskning

fl Annan typ av uppdriag for f,Oretag eller intressent

Nej

PAgiende engagemarng, ange foretag eller intressent, arbetsbeskrivning, tidsperiod
f6n ersdttning, ersdttningens storlek samt mottagare (t.ex. du sjdlv, foretag eller
institution/klinik)

Avslutade engagemang, ange foretag eller intressent, anbetsbeskrivning, tidsperiod
for ersdttning, ersdttningens storlek samt mottagare (t.ex. du sjalv, foretag eller
institution/klinik)



3. Har du, eller har du de senaste fem aren haft, nigra tjdnster,
befattningar, forskningsanslag elter bidrag i villka fciretag eller
intressent dr involverade?

! Personlig professur/motsvarande betald av foretag

I Filuvudpr6vare (Principal Inrrestigator)

! Annan befattning med klinisk provning

! Forskningsanslag eller bidriag fran icJeell organisatiorr

! Forskningsanslag till grundi'orskniing fr6n foretag

! Forskningsanslag till specialinriktad forskning fran forellag

I Annan typ av bidrag fr6n fonetag eller intressent

Nej

Pigilende engagemang, ange foretag eller intressent, arbetsbeskrivning, typ av
bidrag/anslag, tidsperiod for ersdttning, ersdttningens storlek sarnt mottagare (t.ex.
du sjdlv, foretag eller institution/klinik)

Avslrutade engagemang, ange foretag eller intressent, arbetsbeskrivning, typ av
bidrag/anslag, tidsperiocl for erridttninrg, ersdttningens storlek sannt mottagare (t.ex.
du sjiilv, fdretag eller institution/klinik)

4- Andra former av binclningar till fdret?g srorn ligger ndra det egrra
expertomridet'?

I Staktskap eller ntira relationer till person i foretag

I nttler ilforetag

E lan iforetag

I Annan typ av bindning till foretag eller intressent

.Nej

Om du kryssat i n6gon av rutorna ovan, ange foretag elk;r intressent och vilken typ av
bindning det gdller:



5. Finns det nagot annat med ernknytning till det aktuelta uppdraget
som du bedrimer eventuellt kan medfcira att din opartiskhet
ifrigasdtts av utomstAende?

I Ja, fdtjande:

Nej

Jag fclrbinder mig att snarast underrdtta SFOG om ovan redovisade forhAllanden fondndras
Jag dr medveten om att den upprdttade deklarationen utgor en allmdn handling, sorn
normalt dr offentlig.

Datum och ort:

S1;,rL\oQ* Zot8.t(-c'e


