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Habilitet og transparens i proces for faglig vurdering i forbindelse med ny proces for patientudvælgelse til 
helgenomsekventering 
NGC har, i forbindelse med at processen om udvælgelse af patientgrupper til helgenomssekventering genstartes, 
tydeliggjort krav til habilitet således at det sikres at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved habiliteten af 
sagsbehandlingen. Det betyder at medlemmer af FI-udvalget, skal underskrive en habilitetserklæring jf. habilitetspolitik 
for NGC.  
Som det fremgår af habilitetspolitikken fritager kravet om udfyldelse af en habilitetserklæring 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. Medlemmerne af udvalget er 
således ansvarlige for at gøre opmærksom på forhold, der kan gøre dem inhabile ift. behandling af de konkrete 
indstillinger.  
 
Medlemmerne skal derfor desuden udfylde denne supplerende habilitetserklæring i forhold til de konsoliderede 
patientgrupper.  
 
Inhabilitet 

 Man er inhabil i forhold til den samlede faglige kvalificering, hvis man har deltaget i den faglige 
vurderingsproces i arbejdsgruppen for klinisk anvendelse af helgenomsekventering.  

 Man er inhabil forhold til at behandle en konsolideret patientgruppe hvis man er indstiller eller har bidraget 

til en indstilling under patientgruppen. 

 

Man skal angive hvis man: 

 har samarbejder med en indstiller under en patientgruppe omkring den konsoliderede patientgruppe 

 har ledelsesansvar over for en indstiller under patientgruppen 

 

 

Jeg erklærer mig habil til den faglige vurdering   

Ja ☒  Nej ☐ 

Nedenfor skal du angive eventuelle kommentarer til de enkelte konsoliderede patientgrupper og svare på om du er habil i 
behandlingen heraf. 
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Endokrinologi 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 1) under patientgruppen endokrinologi f.eks. samarbejder med en indstiller under en 
patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen endokrinologi 

Ja ☒  Nej ☐ 
 

Føtal medicin 

Har du nogen relation til indstillingerne (nr. 5, 6, 7A eller 7B) under patientgruppen føtal medicin f.eks samarbejder med en 
indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under 
patientgruppen. 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen føtal mediciin 

Ja ☒  Nej ☐ 
 

Børn og unge med uafklaret cytopeni 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 10) under patientgruppen børn og unge med uafklaret cytopeni f.eks samarbejder med 
en indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller 
under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen børn og unge med uafklaret cytopeni 

Ja ☒  Nej ☐ 
 

Arvelig hæmatologisk sygdom 

Har du nogen relation til indstillingerne (nr. 8, 11 eller 12) under patientgruppen arvelig hæmatologisk sygdom f.eks samarbejder 
med en indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller 
under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen arvelig hæmatologisk sygdom 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 

Hæmatologisk cancer 

Har du nogen relation til indstillingerne (nr. 13 eller 15) under patientgruppen hæmatologisk cancer f.eks samarbejder med en 
indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under 
patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen hæmatologisk cancer 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 

 

Jeg har samarbejde med indstilleren for indstilling 6, men uden for den konsoliderede patientgruppe 
(projekt: machine learning baseret forudsigelse af sectio caesarea). 
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 Primær immundefekt 

Har du nogen relation til indstillingerne (nr. 16, 17, 18 eller 19) under patientgruppen primær immundefekt f.eks samarbejder 
med en indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller 
under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen primær immundefekt 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 

Arvelige hjertesygdomme 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 20) under patientgruppen arvelige hjertesygdomme f.eks samarbejder med en indstiller 
under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under 
patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen arvelige hjertesygdomme 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 

Kræft hos børn og unge samt arvelig kræft 

Har du nogen relation til indstillingerne (nr. 22, 23, 24, 25, 27 eller 30) under patientgruppen kræft hos børn og unge samt arvelig 
kræft f.eks samarbejder med en indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller 
ledelsesansvar for en indstiller under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen kræft hos børn og unge samt arvelig kræft 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 

Uhelbredelig kræft 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 29, 31 eller 35) under patientgruppen uhelbredelig kræft f.eks samarbejder med en 
indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under 
patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen uhelbredelig kræft 

Ja ☒  Nej ☐ 

 

 

Neurogenetik 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 51 eller 52) under patientgruppen neurogenetik f.eks samarbejder med en indstiller 
under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under 
patientgruppen 

 

Jeg har ingen relation til indstillingen, men skal bemærke at jeg har haft samarbejde med indstilleren 
(19) om cancersygdomstrajektorier, publiceret i Cancer Research 2019.  

Jeg har ingen relation til indstillingen, eller indstillersamarbejde, men skal bemærke at jeg er med til at 
lede et bredt netværk om klinisk-akademisk samarbejde indenfor ”Precision Diagnostics In Cardiology” 
der involverer hospitaler og universitetsinstitutter på Sjælland (gchsp.dk)  
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Er du habil i forhold til patientgruppen neurogenetik 

Ja ☒  Nej ☐ 
 
 

Nyresvigt 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 58) under patientgruppen nyresvigt f.eks samarbejder med en indstiller under en 
patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen nyresvigt 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 

Psykiatri børn og unge 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 60B) under patientgruppen psykiatri børn og unge f.eks samarbejder med en indstiller 
under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for en indstiller under 
patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen psykiatri børn og unge 

Ja ☐  Nej ☒ 

 
 

Sjældne sygdomme hos voksne 

Har du nogen relation til indstillingen (nr. 53, 54, 62, 63 eller 64) under patientgruppen sjældne sygdomme hos voksne f.eks 
samarbejder med en indstiller under en patientgruppe omkring den omkringkonsoliderede patientgruppe, eller ledelsesansvar for 
en indstiller under patientgruppen 

 
Er du habil i forhold til patientgruppen sjældne sygdomme hos voksne 

Ja ☒  Nej ☐ 

 
 
 

Erklæring 

Jeg har ud over de ovenfor angivne relationer til indstillere der har indstillinger i kategori A, samarbejde med indstillere der 

er i kategori B (indstiller 3, 21, 37). 

Jeg har efter min bedste overbevisning ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke mit objektive arbejde for 

Nationalt Genom Center. Hvis der sker ændringer, udfylder jeg straks en ny erklæring, hvoraf ændringerne fremgår. 

Erklæringen offentliggøres på Nationalt Genom Centers hjemmeside. 

 

                                                                  
       21/10/2020                                                                   

Dato Underskrift 

 

Jeg har ikke nogen relation til indstillingen, men har et samarbejde i et bredt genetisk konsortium 
med indstilleren, der også har resulteret i konsortiumpublikationer for nylig i 2018 og 2019, ud over 
ældre publikationer.  

 


