
Kære Tine 

 

Sekretariatet bekræfter modtagelsen af nedenstående mail.  

 

Dette er registreret på sagen, og den tages til efterretning. I kan bruge version 2.1 i stedet for 

2.0.  

 

Jeg håber dette svar vil være nok. 

 

God weekend. 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Larsen 

Sekretær 

 

De Videnskabsetiske Komitéer 

Region Hovedstaden 

Center for Sundhed 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

Tlf: 38 66 50 00  

 
_______________________________ 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du 
modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. 
Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

 

 

 

Fra: Tine Sylvest Meyhoff  
Sendt: 13. juni 2018 16:38 
Til: CSU-FP-VEK <vek@regionh.dk>; Anders Perner <Anders.Perner@regionh.dk> 
Emne: TO: Endelig godkendelse, j.nr. H-18006255 
 
Kære Louise Larsen  

 

Til orientering:  

Protokollen vedr nedenstående projekt, har skiftet navn til Version 2.1. 3. maj 2018.  

Det er præcis samme version, som den I har godkendt (version 2.0 3. maj 2018). Det er blot 

for at holde styr på vores egne udgaver, da den version Sundhesstyrrelsen godkendte også 

hed 2.0.  

 

Har du mulighed for at sende mig en godkendelse, hvor det er rettet til version 2.1?  

 

Beklager ulejligheden!  

 

De bedste hilsner  

Tine Meyhoff  

 

Fra: CSU-FP-VEK  

Sendt: 1. juni 2018 13:39 
Til: Anders Perner 

mailto:vek@regionh.dk
mailto:Anders.Perner@regionh.dk


Cc: Tine Sylvest Meyhoff 

Emne: Endelig godkendelse, j.nr. H-18006255 

 
Kære Anders 

 

Vedhæftet ovennævnte godkendelse. 

 

Bemærk venligst, at brevet kun sendes pr. mail. 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Larsen 

Sekretær 

 

De Videnskabsetiske Komitéer 

Region Hovedstaden 

Center for Sundhed 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

Tlf: 38 66 50 00  

 
_______________________________ 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du 

modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. 
Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

 

 

 


