
Virksomhed/institution: 

Habilitetserklæring for personer,  
der skal bistå Nationalt Genom 
Center med at rådgive,  
undervise eller behandle sager

Personoplysninger

Opgavetype

Titel og stilling:

Speciale:

Navn:

Hvad skal du lave for Nationalt Genom Center? 

Angiv gruppe (udvalg, netværk) eller anden tilknytning: 

Angiv 2. gruppe (udvalg, netværk) eller anden tilknytning, hvis du har flere tilknytningsforhold: 

Angiv 3. gruppe (udvalg, netværk) eller anden tilknytning, hvis du har flere tilknytningsforhold:

Oplysninger om personlige interesser

 Jeg ejer aktier, anparter, andele eller har en anden form for medejerskab i virksomheder, der er omfattet af Nationalt 
Genom Centers funktionsområde.

 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en eller flere virksomheder eller institutioner, der er omfattet af 
Nationalt Genom Centers funktionsområde.

 Hvis ja, hvilke? 

 Hvis ja, hvilke? 
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henrik thybo christesen professor, overlæge

OUH

pædiatri

medlem af specialistnetværk for endokrinologiske patienter

specialistnetværk for endokrinologiske patienter

nej

nej



Erklæring

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.

Jeg har patent på et eller flere produkter inden for områder, der er omfattet af Nationalt Genom Centers funktionsområde.

Jeg har personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive kontraktpart eller på anden måde indgå i et 
privatretligt forhold til Nationalt Genom Center i forbindelse med den opgave, som jeg udfører for Nationalt Genom Center.

Er en person i din nærmeste familie ansat, medejer eller på anden måde tilknyttet virksomheder eller institutioner, der er 
omfattet af Nationalt Genom Centers funktionsområde?

Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra virksomheder eller institutioner, der er omfattet af Nationalt Genom 
Centers funktionsområde? 
Hvis ja, hvilke?

Har du andre tilknytninger eller omstændigheder, der kan være relevante for din habilitet? 
Hvis ja, hvilke?

Underskrift Dato

Jeg har indenfor de sidste 5 år været ansat eller modtaget betaling for opgaver udført for en eller flere virksomheder eller 
institutioner (herunder sygehuse/hospitaler og klinikker), der er omfattet af Nationalt Genom Centers funktionsområde.
Hvis ja, hvilke? For advisory boards og anden rådgivning skal du også angive emnet, du har rådgivet om.

Hvis ja, hvilke? 

Hvis ja, hvilke? 

Hvis ja, hvilke? 
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 Medlem af Data Monitoring Committee, Zealand Pharma's Dasiglucagon trials in children with congenital hyperinsulinism

nej

nej

nej

Har dec. 2019 modtaget 4,6 mio kr, Steno collaborative grant til forskning i genetiske forandringer i insulinomer og atypisk 
hyperinsulinisme

Medlem af Danske Regioners knoglemetaboliske fagudvalg

12/03/2021


