Habilitetserklæringer i Medicinrådet
Alle medlemmer af Rådet, observatører i Rådet og medlemmer af Medicinrådets fagudvalg skal
udfylde en habilitetserklæring, som skal fornys hver sjette måned.
Systemet, hvori du skal indtaste din habilitetserklæring, findes på Medicinrådets hjemmeside under
menupunktet ”Habilitet”. Her kan du også finde Medicinrådets habilitetspolitik samt habilitetsreglerne
kort fortalt.
Habilitetserklæringer for de personer, der kommer til at udføre opgaver for Medicinrådet,
offentliggøres efter vurdering af habilitet på Medicinrådets hjemmeside og kan findes via en
søgefunktion, som også findes under menupunktet ”Habilitet”. Erklæringer fra
patienter/patientrepræsentanter offentliggøres kun, hvis der er givet samtykke hertil. En erklæring
fjernes fra hjemmesiden, hvis samarbejdet ophører. Medicinrådet opbevarer dog stadig erklæringerne i
op til 5 år efter ophørt samarbejde.

Udfyld en habilitetserklæring

Du skal bruge dit private NemID til at signere din habilitetserklæring.
Når du har signeret og indsendt din habilitetserklæring, vil Medicinrådet vurdere, om der er forhold,
som har betydning for din habilitet i dit arbejde i Medicinrådet, og evt. vende tilbage til dig med
anmodning om supplerende oplysninger. Du modtager altid besked om Medicinrådets endelige
vurdering af din habilitet.
Brug gerne browserne Edge, Chrome eller Firefox, når du skal udfylde din habilitetserklæring, da
ældre versioner af Internet Explorer kan give udfordringer.
1) Udfyld habilitetserklæringen med dit navn, titel/stilling, arbejdssted, e-mail og hvilken
organisation, som du repræsenterer hos Medicinrådet
a. Deltager du som patient, kan du under ”Organisation, som du repræsenterer” eventuelt
angive den patientorganisation, som du er medlem af, eller skrive ”Danske Patienter”.
2) Vælg om du er råds- eller fagudvalgsmedlem.
a. Er du fagudvalgsmedlem, skal du på drop-down listen vælge dit fagudvalg.
b. Hvis du er medlem af flere fagudvalg, skal du udfylde en erklæring pr. fagudvalg. Det
vil du få besked om pr. mail.
3) Udfyld de resterende felter vedr. din personlige eller økonomiske tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder samt interesseorganisationer inden for lægemiddel- og
medicovirksomheder.
4) Klik ”Signer” og underskriv med dit NemID.
5) Nu er din habilitetserklæring indsendt til vurdering i Medicinrådet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Medicinrådets sekretariat.
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Persondatapolitik

Habilitetserklæringerne offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside, men personfølsomme
oplysninger heri overstreges inden offentliggørelse (f.eks. oplysninger om pårørende). Erklæringer for
patienter/patientrepræsentanter offentliggøres dog kun, hvis der er givet samtykke hertil.
Når du indsender din habilitetserklæring, indsamler og registrerer Medicinrådet som dataansvarlig
dine personoplysninger i form af navn, arbejdssted, titel/stilling, e-mail samt de evt. økonomiske og
familiemæssige oplysninger, du angiver i habilitetserklæringen. Vi behandler dine personoplysninger
for at udføre den nødvendige sagsbehandling i vurderingen af din habilitet. Medicinrådet gemmer også
oplysningerne, herunder evt. korrespondance med dig i forbindelse med habilitetsvurderinger, i et
elektronisk sags- og dokumentstyringssystem til brug for vores administrative arbejde og som
dokumentation for vores sagsbehandling. Ligesom dine habilitetserklæringer gemmes i vores
elektroniske habilitetssystem. Når du indsender en ny erklæring (hver sjette måned), bliver din
tidligere erklæring arkiveret og opbevaret i 5 år, hvorefter den slettes.
Behandlingen af dine personoplysninger foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra e.
Vi benytter eksterne leverandører (databehandlere og deres evt. underdatabehandlere) til at opbevare
og behandle data for os. Vi bruger kun leverandører, der beskytter dine oplysninger.
Hvis dit samarbejde med Medicinrådet ophører, fjerner vi din erklæring fra hjemmesiden.
I Medicinrådets persondatapolitik finder du mere information om Medicinrådets behandling af
personoplysninger, dine rettigheder og oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.
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