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BLANKETT DEKLARATION AV JÄV FÖR 
STYRGRUPPSMEDLEMMAR I NATIONELLA KVALITETSREGISTER  

Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fastställt att nedanstående jävsförhållanden ska 

deklareras av samtliga personer som deltar i styrgrupper för kvalitetsregister med nationellt stöd. Det 

är registerhållaren för respektive registers uppgift att i den centralt personuppgiftsansvariga 

myndighetens namn säkerställa att detta sker, och deklarera detta vid ansökan om nationellt stöd.  

De fastställda frågorna kan besvaras antingen i formuläret nedan eller infogas i en mer utförlig 

jävsdeklaration om den centralt personuppgiftsansvariga myndigheten kräver det.   

 

Denna deklaration av jäv avser: 

Register: Klicka och skriv namnet på registret 
För- och efternamn: Klicka och skriv ditt för och efternamn 
Yrkestitel: Klicka och skriv din yrkestitel 
Arbetsplats: Klicka och skriv vad som är din huvudsakliga arbetsplats 
 

1) Beskriv ditt anställningsförhållande avseende grundanställning och, i förekommande fall, särskilda 

tilläggsuppdrag. 

Klicka och skriv i denna ruta 
 

2) Har du, eller har du de senaste fem åren haft, någon fastare anknytning till företag eller intressent? 

☐Styrelseuppdrag i ett företag 

☐Konsult åt ett företag 

☐Anställd (hel- eller deltid) i ett företag 

☐Deltagande i branschorganisation 

☐Medverkan i innovativt företag 

☐Eget företag med verksamhet som rör uppdraget 

☐Innehar patent som rör uppdraget 

☐Annan fastare anknytning 

☐Nej 
 
Pågående fastare anknytning, ange företag eller intressent, arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge 

det har pågått: 

Om du har fastare anknytning som pågår, klicka här och skriv vilket företag eller intressent det gäller, 

arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge det har pågått 
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Avslutad fastare anknytning, ange företag eller intressent, arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge 

det har pågått och när det avslutades: 

Om du har haft fastare anknytning som har avslutats de senaste fem åren, klicka här och skriv vilket 

företag eller intressent det gäller, arbetsbeskrivning, ersättning, hur länge det pågick och när det 

avslutades  

 

3) Har du, eller har du de senaste fem åren haft, något uppdrag för företag eller intressent? 

☐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 

☐Av företag arvoderad föreläsning avseende din forskning och ditt kunnande 

☐Ensam medverkan i företags forskningsråd för bedömning av forskningsansökningar 

☐Expertråd till företag om bidrag till forskare/forskning 

☐Annan typ av uppdrag för företag eller intressent 

☐Nej 
 

Pågående uppdrag, ange företag eller intressent, arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge det har 

pågått: 

Om du har uppdrag som pågår, klicka här och skriv vilket företag eller intressent det gäller, 

arbetsbeskrivning, ersättning och i hur många år det har pågått 

Avslutande uppdrag, ange företag eller intressent, arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge det har 

pågått och när det avslutades:  

Om du har haft uppdrag som har avslutats de senaste fem åren, klicka här och skriv vilket företag 

eller intressent det gäller, arbetsbeskrivning, ersättning, hur länge det pågick och när det avslutades 

 

4) Har du, eller har du de senaste fem åren haft, några tjänster, befattningar, forskningsanslag eller 

bidrag i vilka företag eller intressent är involverade? 

☐Personlig professur/motsvarande betald av företag 

☐Huvudprövare (Principal Investigator) 

☐Annan befattning med klinisk prövning 

☐Forskningsanslag till grundforskning från företag 

☐Forskningsanslag till specialinriktad forskning från företag 

☐Annan typ av bidrag från företag eller intressent 

☐Nej 
 

Pågående tjänster, befattningar, forskningsanslag eller bidrag, ange företag eller intressent, 

arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge det har pågått: 

Om du har tjänster, befattningar, forskningsanslag eller bidrag som pågår, klicka här och skriv vilket 

företag eller intressent det gäller, arbetsbeskrivning, ersättning och i hur många år det har pågått 
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Avslutande tjänster, befattningar, forskningsanslag eller bidrag, ange företag eller intressent, 

arbetsbeskrivning, ersättning och hur länge det har pågått och när det avslutades: 

Om du har haft tjänster, befattningar, forskningsanslag eller bidrag som har avslutats de senaste fem 

åren, klicka här och skriv vilket företag eller intressent det gäller, arbetsbeskrivning, ersättning, hur 

länge det pågick och när det avslutades 

 

5) Andra former av bindningar till företag som ligger nära det egna expertområdet? 

☐Släktskap eller nära relationer till person i företag 

☐Aktier i företag 

☐Lån i företag 

☐Annan typ av bindning till företag eller intressent 

☐Nej 
 

Kommentar:  

Klicka här och skriv mer utförligt hur bindningen ser ut. 

 

6) Finns det något annat som kan påverka din bedömning? 

☐ Ja 

☐ Nej  
 

Kommentar:  

Om ja, klicka här och skriv mer utförligt vad det är.  

 

7) Anser du att det finns något av det du redovisat som kan medföra att din opartiskhet kan 

ifrågasättas? 

☐ Ja  

☐ Nej  
 

Kommentar:  

Om ja, klicka här och skriv mer utförligt vad det är 

Jag förbinder mig att snarast underrätta centralt personuppgiftsansvarig myndighet om ovan 

redovisade förhållanden förändras under pågående uppdrag. Jag är medveten om att den upprättade 

deklarationen kommer att lämnas ut på begäran.  

 

Namn  

Klicka här och skriv ditt namn, om CPUA kräver underskrift får du skriva ut blanktten och signera 

 

Datum: 

Klicka här för att ange datum. 
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BLANKETT REGISTERDEKLARATION AV JÄVSHANTERING  

 

Register: Klicka och skriv namnet på registret 

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Klicka och skriv namnet på CPUA  

 

Härmed intygas att styrgruppen till ovanstående register har behandlat jäv i enlighet med det som 

Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister fastställt.  

 

 

Jag är medveten om att den upprättade deklarationen kommer att lämnas ut på begäran. 

 

Datum   Centralpersonuppgiftsansvarig/Registerhållare 

namnunderskrift   

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


