
 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Louise Arenholt Dato 25.5.2020 

1.2  Arbejdsplads Gynækologisk og Obstetrisk afd, Regionshospital Nordjylland 

1.3  Post / udvalg Prolapsguideline 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en 

eller flere virksomheder, der 

udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter 

indenfor områder, der udvikler 

eller sælger produkter med 

relation til specialet 
□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med 

tilknytning til sundhedsområdet på 

en måde, der kan have indflydelse 

på dit arbejde? 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Mette Hornum Bing Dato 20. april 2020 

1.2  Arbejdsplads Herlev Hospital, Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler 

1.3  Post / udvalg NUGA (Nordisk urogyn. Ass) Styregruppe 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år 

været ansat i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en 

eller flere virksomheder, der 

udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter 

indenfor områder, der udvikler 

eller sælger produkter med 

relation til specialet 
□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet 

virksomheder, fx advisory 

board, med tilknytning til 

sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med 

tilknytning til sundhedsområdet 

på en måde, der kan have 

indflydelse på dit arbejde? 

x□ □ 

Hvis ja, hvilke:   

Har været med i NKR gruppe vedr 

Urininkontinens hos kvinder 

2.8 Øvrige omstændigheder, som 

kan vække tvivl om min 

upartiskhed, (fx familiær 

tilknytning)? 
□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

 

  



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Ulla Due Dato 26.05.2020 

1.2  Arbejdsplads Herlev Gentofte Hospital 

1.3  Post / udvalg DSOG, prolapsguideline 2020 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation 

til specialet 

□ □x 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation 

til specialet 

□ □x 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år 

været ansat i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation 

til specialet 

□ □x 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en 

eller flere virksomheder, der 

udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 

□x □ 

Hvis ja, hvilke:  

Har udarbejdet webbaseret 

information og apps om 

bækkenbundstræning  for Gynzone. 

2.5 Har  et eller flere patenter 

indenfor områder, der udvikler 

eller sælger produkter med 

relation til specialet 
□ □x 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet 

virksomheder, fx advisory 

board, med tilknytning til 

sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ □x 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med 

tilknytning til sundhedsområdet 

på en måde, der kan have 

indflydelse på dit arbejde? 

□ □x 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som 

kan vække tvivl om min 

upartiskhed, (fx familiær 

tilknytning)? 
□ □x 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Marianne Glavind-Kristensen Dato 260520 

1.2  Arbejdsplads Afsnit for Kvindesygdomme & Fødsler, AUH 

1.3  Post / udvalg Tovholder prolapsguideline 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

X □ 

Hvis ja, hvilke:  

Gynzone 

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ X 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Ulla Darling Hansen Dato 26.05.2020 

1.2  Arbejdsplads Gynækologisk /obstetrisk afd. OUH 

1.3  Post / udvalg Medlem Guidelinegruppe: PICO 3+4 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år 

været ansat i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en 

eller flere virksomheder, der 

udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 

□x □ 

Hvis ja, hvilke:  

BK Medical 

Astellas 

2.5 Har  et eller flere patenter 

indenfor områder, der udvikler 

eller sælger produkter med 

relation til specialet 
□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet 

virksomheder, fx advisory board, 

med tilknytning til 

sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med 

tilknytning til sundhedsområdet 

på en måde, der kan have 

indflydelse på dit arbejde? 

□ x□ 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som 

kan vække tvivl om min 

upartiskhed, (fx familiær 

tilknytning)? 
□ x□ 

Hvis ja, hvilke: 

 
 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Linn Elisabeth Helleland Dato 010620 

1.2  Arbejdsplads Hospitalsenhed Midt 

1.3  Post / udvalg Prolaps guideline gruppe 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

 

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ X 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Karen Ruben Husby Dato 25. maj 2020 

1.2  Arbejdsplads Gynækologis og Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital 

1.3  Post / udvalg Prolaps guideline-gruppe 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ 
 

X 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ 
 

X 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ 

 

X 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ 
 

X 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ 
 

X 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ 
 

X 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ 
 

X 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ 
 

X 

Hvis ja, hvilke: 

 
 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Kirstine Jespersen Dato 27/5 2020 

1.2  Arbejdsplads Sygehus Sønderjylland, KBU-læge 

1.3  Post / udvalg Ansvarlig PICO 8, Indgår i PICO 9 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 
Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x 
Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ x 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Caroline Solberger Juhl Dato 01062020 

1.2  Arbejdsplads Gynækologisk-obstetrisk afdeling Aalborg universitetshospital 

1.3  Post / udvalg ingen 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ x 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Niels Klarskov Dato 27.05.2020 

1.2  Arbejdsplads Herlev Gentofte Hospital 

1.3  Post / udvalg Prolaps guideline gruppe 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ X 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

  



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Yasmine Khayyami Dato 26/5-2020 

1.2  Arbejdsplads Gynækologisk-Obstetrisk afd, Amager Hvidovre hospital 

1.3  Post / udvalg Reservelæge (HU) 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ X 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ X 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ X 

Hvis ja, hvilke: 

 

  



 

 

 

Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Lise Lambek Dato 02.05.2020 

1.2  Arbejdsplads Aalborg Universitetshospital, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 

1.3  Post / udvalg Arbejdsgruppe, Prolaps-guideline 

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ x 

Hvis ja, hvilke: 
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1.2  Arbejdsplads Gynækologisk obstetrisk afdeling Herning 
1.3  Post / udvalg Arbejdsgruppe revidering af prolaps guidline  

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 
□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ x 

Hvis ja, hvilke: 
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Interesseerklæring 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Versionsdato: 5. marts 2016 

1.0 Personoplysninger 

1.1 Navn Cæcilie Krogsgaard Tolstrup Dato 1/6 2020 

1.2  Arbejdsplads SUH, Roskilde 

1.3  Post / udvalg  

 

  

  JA NEJ  

2.1 Ejer aktier, anparter, andele eller 

lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.2 Sidder i bestyrelsen, direktionen 

eller lignende i en eller flere 

virksomheder, der udvikler eller 

sælger produkter med relation til 

specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.3 Har inden for de sidste 5 år været 

ansat i en eller flere virksomheder, 

der udvikler eller sælger produkter 

med relation til specialet 
□ x 

Hvis ja, hvilke: 

2.4 Har inden for de sidste 5 år mod 

betaling udført opgaver for en eller 

flere virksomheder, der udvikler 

eller sælger produkter med relation 

til specialet 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.5 Har  et eller flere patenter indenfor 

områder, der udvikler eller sælger 

produkter med relation til specialet □ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.6 Er i øvrigt tilknyttet virksomheder, 

fx advisory board, med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.7 Er i øvrigt tilknyttet offentlige 

instanser, herunder 

Sundhedsstyrelsen med tilknytning 

til sundhedsområdet på en måde, 

der kan have indflydelse på dit 

arbejde? 

□ x 

Hvis ja, hvilke:  

2.8 Øvrige omstændigheder, som kan 

vække tvivl om min upartiskhed, 

(fx familiær tilknytning)? □ x 

Hvis ja, hvilke: 

 

 

 


