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Jdvsdeklaration

DEKLARATIoN fdr beddmning av jdv, intressekonflikter och andra bindningar.

Personuppgifter

Fornamn: /(71//,')

Yrkestitel:,/7 eaz'a-tr7t t h7a ra

1' Har du, eter har du de senaste fem aren haft, nigo n fastareanknytning till f6retag eller intressent?
n Styrelseuppdrag i ett foretag

n Konsult dt ett foretag

ElAnstaltd (hel- elter deltid) i ett foretag

n Deltagande i branschorganisation

! Engagemang eter fortroendepost i ideet organisation

n Medverkan i innovativt foretag

El Eget foretag med verksamhet som ror uppdraget (*utt'ukt'/ 2 o r/)
n Innehar patent som ror uppdraget

n Annan fastare anknytning

n rue;

intressent, arbetsbeskrivning, tidsperiod for
are (t.ex. du sjdlv, foretag eller



2' 
il?tll;iler har du de senaste fem 6ren hafr, niso tuppdragf.r fdretag erer

n Medverkan i marknadsforing eller produktutveckling
n Sakku n n i g/experUvetens kapligt rAd 6t fcireta g
n Ledamot av Adviso ry Board/,,referensgrupp,, eller dylikt
n Medverkan i foretags forskningsriid for beddmning av forskningsansokningar

tillsammans med andra experter
n Uppdrag for ideell organisation

Av foretag arvoderad foreliisning avseende din forskning och ditt kunnanden Ensam medverkan i foretags forskningsrdd tor bed6mning av forskningsansokningarn Expertrdd tit foretag om bidrag titforskare/forskning
n Annan typ av uppdrag for foretag erter intressent
n rue;

Pdgaende en e foretag eller intressent, arbetsbeskrivning, tidsperiod
|;:,iliilili?,x' ortek samt mottasare (t,ex. ou sjdlv, foretas eiler

Avslutade en e foretag eller intressent, arbetsbeskrivning, tidsperiod
fi:riliil,Hil,x. ortek-samt mottasare ft.Lx. ou sjdlv, foretas e'er

//ou tl



3' Har du' eter har du de senaste fe1 iren haft, nagr a tjdnster,befattningar, forslmngsans ry erer bidragi virki- tciretag ererintressent dr involveraOeZ

n Personlig professur/motsvarande betald av foretag

fl Huvudprovare (principal lnvestigator)

n Annan befattning med klinisk provning

n Forskningsansrag eter bidrag frdn ideet organisation

! Forskningsanslag till grundforskning frdn foretag
! Forskningsanstag tit speciarinriktad forskning fr6n fdretag
! Annan typ av bidrag frdn foretag eiler intressent

Nej

PigAen
b dras/a 

fiiEiil:li::l!?ll[",'""J:,il:"J:h.,T"Jli!3;lliiJ,du sjdlv, tution/klinik)

Avslutabdras/a 
.:lqdil?lT:ji1ilffi"Jlijrli'rli,i-,r?irl;lriiJ"du sjdlv, ion/klinik)

4. Andra forme.r a_v bindningar till fciretag
expertomridet?

n Slaiktskap eller ndra relationer till person i foretag

n nktier i foretag

n lan iforetag

n Annan typ av bindning till foretag eller intressent

Nej

som ligger ndra det egna

3fr1,x5?:i3:1,:lt"n 
av rutorna ovan, anse foretag eiler intressent och vitken typ, av



5. Finns det nAgot:,i::lTgg anknytning ti'der aktue'a uppdragetsom du bed'mer eventuerft Lan meottira att din opartiskhetifrAgasdtts av utomstdenOei

n Ja, fdljande:

Nej

Jag forbinder mig att snarast underrdtta sFoG om ovan redovisade forhatanden fordndras;3:r'i,li?if$ii,;.'att den 
'pp'aiiro" oertaiation"n ,igo,. en armdn hanJfins, som

Datum och ort:

! Aou- o/- o r

Na


