Medicinrådet, november 2017

Sådan er Medicinrådets habilitetsregler – kort fortalt
Om habilitetsreglerne
Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder uafhængige anbefalinger og vejledninger om
lægemidler til de fem regioner.
Medicinrådets habilitetspolitik skal sikre, at Medicinrådets anbefalinger og vejledninger ikke er påvirket af
uvedkommende hensyn. Habilitetsreglerne gælder for alle, der deltager i Medicinrådets arbejde.
Habilitetsreglerne skal også beskytte dig som råds- eller fagudvalgsmedlem, så der ikke kan rejses tvivl om
dine interesser.
Vurderingen af din habilitet sker efter forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og Medicinrådets
habilitetspolitik. Alle inhabilitetssager afgøres ved en konkret og samlet vurdering.

Du er (som udgangspunkt) inhabil, hvis:
-

du har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald,
en nærtstående (for eksempel familie) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens
udfald,
du har en nær tilknytning til en virksomhed, et selskab, forening el.lign., der har en særlig interesse
i sagens udfald, eller
der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om din upartiskhed.

Du kan (som udgangspunkt) ikke deltage i Medicinrådets arbejde, hvis:
-

du deltager eller inden for de to seneste år har deltaget i advisory board for en ansøgende eller
konkurrerende virksomhed, eller
du får sponsoreret kongresdeltagelse eller rejser af en ansøgende eller konkurrerende virksomhed,
mens du er råds- eller fagudvalgsmedlem.

Andre forhold – fx en mindre aktiepost, pårørendes ansættelser i en ikke ledende stilling i en ansøgende
eller konkurrerende virksomhed mv. medfører som udgangspunkt ikke inhabilitet, men der kan foreligge
særlige omstændigheder, som efter en konkrete vurdering vil udløse inhabilitet.

Habilitetserklæring
Du skal udfylde en habilitetserklæring, hvis du skal deltage i eller deltager i Medicinrådets arbejde.
Vores vurdering af din habilitet tager udgangspunkt i de oplysninger, du angiver i habilitetserklæringen. Vi
kan bede dig om supplerende oplysninger til brug for vurderingen.
Erklæringen skal udfyldes hver sjette måned og offentliggøres på www.medicinraadet.dk. Vi overstreger
eventuelle personfølsomme oplysninger før offentliggørelsen.
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Når du er fundet habil
Du skal være habil i hele den periode, hvor du er medlem af Rådet eller et fagudvalg.
Det er dit ansvar at orientere os, hvis du har opdateringer (nye oplysninger) til din habilitetserklæring. Det
kan ske ved at indsende en opdateret habilitetserklæring eller orientere formanden for fagudvalget/Rådet.
Råd og vejledning
Medicinrådets habilitetspolitik kan læses på www.medicinraadet.dk
Medicinrådets sekretariat vejleder gerne om habilitetsreglerne. Kontakt medicinraadet@medicinraadet.dk

