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Kære Maj-Brit
Jeg skal hermed venligst bekræfte, at der er opnået godkendelse af Videnskabsetikken, j.nr. H20022573, jf. godkendelsesbrev dateret 5. april 2010. Endvidere er der opnået godkendelse fra
Videnscenter for Dataanmeldelser.
Opstart af forsøget afventer derfor kun Lægemiddelstyrelsens godkendelse. Når I har modtaget denne,
kan forsøget starte op.
Jeg skal – for god ordens skyld – bekræfte, at Jura og Kontrakter, Center for Regional Udvikling,
Region Hovedstaden er ved at indhente underskrifter fra samtlige sites, men at opstart af selve
forsøget ikke behøver at afvente underskrifterne, da aftalen er færdigforhandlet. Jura og Kontrakter
har j.nr. 20021152.
Du er meget velkommen til at henvise GCP enheden til undertegnede såfremt GCP har behov for at
kontakte mig.
For god ordens skyld fremsender jeg også vores interne godkendelse til dig, jf. herunder, bemærk,
formuleringen er møntet på, at forsker selv indhenter underskrifter. Dette er ikke tilfældet i denne
aftale, da Jura og Kontrakter er behjælpelig med dette. Når kontrakterne er underskrevet, fremsendes
de til jer i pdf.fil af mig.
Jeg godkender hermed det juridiske indhold af vedhæftede kontrakt. Vær opmærksom på, at
dette ikke er en godkendelse af eventuelle kliniske, tekniske eller økonomiske forhold. Sådanne forhold
skal godkendes separat af de rette instanser.
Vedlæg venligst denne e-mail i forbindelse med indhentelse af underskrift i Region
Hovedstaden. Denne e-mail fungerer som bevis for den juridiske gennemgang og godkendelse, som
ifølge Region Hovedstadens retningslinjer for indgåelse af forskningsaftaler er nødvendig for
underskrivelse.
Der vil blive trukket overhead ifm. kontrakten. Retningslinjerne for overhead er nærmere
beskrevet her.
Arkivér venligst en underskrevet version af kontrakten lokalt. Kontrakten kan blive krævet
fremvist ifm. inspektioner.
Jeg foretager mig ikke yderligere i denne sag. Jeg står dog til rådighed, såfremt der skulle være
spørgsmål til min behandling af kontrakten.

De bedste hilsner
Kristine
Med venlig hilsen / Kind regards,
Kristine Nordkvist
1

Cand. Jur. / Legal Advisor
Phone: + 45 21 60 51 27 - Mail: kristine.nordkvist@regionh.dk
All new contracts and queries must be submitted to stb-kontrakter@regionh.dk

The Capital Region of Denmark - Center for Regional Udvikling / Centre for Regional Development - Sundhedsforskning og Innovation – Jura &
Kontrater / Legal Team - Kongens Vænge 2 - DK-3400 Hillerød - Homepage The Capital Region of Denmark uses the personal data you share with us
when you make an enquiry. You can read more about how we use your data and what your rights are on our website: www.regionh.dk/personaldata

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 emailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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