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NOTAT 

Information om habilitetserklæringen 
 

 

Sådan udfyldes habilitetserklæringen: 

  

 Udfyld erklæringen på pc 

 Gem den som pdf-fil 

 Returner pdf-filen pr. mail 

 

Det er vigtigt at du ikke underskriver erklæringen med håndskrift, da 

erklæringen vil blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Habilitetserklæringerne vil blive vurderet i sekretariatet og offentliggjort på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Skulle du være medlem af flere råd, nævn, 

arbejdsgrupper m.v. skal du blot udfylde én habilitetserklæring i alt. Du er 

velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål. 

 

Medlemmer af arbejdsgrupper, der udarbejder nationale kliniske retningslinjer, 

skal udfylde punkerne under 2, men ikke 3 eller 4 medmindre de bistår 

Sundhedsstyrelsen med sådanne opgaver i andet regi.  

 

Bemærk venligst, at punkt 2.1. omfatter ejerskab af lægeklinik, privat 

sygehus/klinik og lign. samt at punkt 2.3. omfatter ansættelse på offentlige 

sygehuse samt ejerskab/ansættelse på private sygehuse/klinikker. Hvis du er 

eller har været ansat på et offentligt eller privat sygehus/klinik inden for de 

seneste 5 år, skrives der således ”Ja” under 2.3. og navnet på 

sygehuset/klinikken anføres.  

 

 

Yderligere information om habilitetserklæringen:  

  

Sundhedsstyrelsen har opdateret sine retningslinjer for habilitet, med 

udgangspunkt i praksis i den tidligere Lægemiddelstyrelse. Som udgangspunkt 

skal den, der er eller kan være inhabil, selv gøre opmærksom på det. 

Medlemmer af råd, nævn, udvalg, arbejdsgrupper m.v., og eksterne 

konsulenter, skal give besked til deres relevante kontaktperson i 
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Sundhedsstyrelsen, typisk formanden eller sekretariatsfunktionen for det 

pågældende nævn, råd, udvalg mv.  

  

For at sikre gennemsigtighed omkring eventuelle habilitetsproblemer anvender 

Sundhedsstyrelsen habilitetserklæringer, hvor der oplyses om forhold, der kan 

have betydning for vurderingen af, om vedkommende er inhabil. Udfyldelsen 

af habilitetserklæringen fritager ikke den enkelte fra i konkrete tilfælde at gøre 

opmærksom på forhold, der kan medføre inhabilitet, uanset om disse forhold 

fremgår af habilitetserklæringen eller ej. Den enkelte har også pligt til med det 

samme at gøre opmærksom på nye væsentlige forhold af betydning for 

habiliteten, samt pligt til at opdatere habilitetserklæringen, således at de nye 

væsentlige oplysninger fremgår af denne.  

  

Udfyldelsen af habilitetserklæringen erstatter ikke lægers og tandlægers pligt 

til at søge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at være tilknyttet en 

lægemiddelvirksomhed jfr. Apotekerlovens § 3, stk. 2, ligesom en sådan 

godkendelse ikke kan erstatte en habilitetserklæring. 

  

Repræsentanter i råd, nævn m.v., der er udpegede af faglige sammenslutninger 

og øvrige interesseorganisationer, antages at varetage disses synspunkter, og 

vil derfor typisk ikke være inhabile ved drøftelser af emner indenfor denne 

interessevaretagelse. Den enkelte repræsentant kan dog godt være speciel 

inhabil i forhold til en given konkret sag, såfremt den pågældende har en 

personlig og individuel særinteresse i sagen. 

  

Medlemsskab af advisory boards m.v. i en virksomhed, der har aktiviteter på et 

af Sundhedsstyrelsens fagområder, anses generelt som uforenligt med virke for 

Sundhedsstyrelsen på det pågældende sagsområde. 

 

Habilitetserklæringer for medlemmer af Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper 

mv. offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.  

 

 

 


