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Uppdatering av riktlinje för redovisning och hantering av 
finansiella intressekonflikter avseende ansökningar till och 
beviljade bidragsmedel från federala amerikanska 
finansiärer kopplade till det amerikanska 
hälsodepartementet 
  
Beslut 
Härmed beslutas 

- att fastställa bifogad riktlinje gällande redovisning och 
hantering av finansiella intressekonflikter avseende 
ansökningar till och beviljade medel från federala 
amerikanska finansiärer kopplade till det amerikanska 
hälsodepartementet samt därtill hörande blankett med 
tillämpning vid relevanta projekt fr.o.m. 2021-06-22. 

- att med verkan fr.o.m. 2021-06-22 upphäva rektors 
beslut om riktlinje från den 2011-10-25 (dnr UFV 
2011/1687). 

 
Ärendebeskrivning/bakgrund 
 
Federala amerikanska finansiärer kopplade till det amerikanska 
hälsodepartementet (t ex National Institutes of Health [NIH]) 
kräver att organisationer som ansöker om eller tar emot medel 
uppfyller de krav på redovisning och hantering av finansiella 
intressekonflikter som finns uppställda i den amerikanska 
lagstiftningen.  
 
Uppsala universitet beslutade 2011 om riktlinje för att uppfylla 
dessa krav (UFV 2011/1687). Riktlinjen innehåller även en 
blankett för forskarens redovisning av eventuella ekonomiska 
intressen. Denna riktlinje samt tillhörande blankett har i 
förevarande beslut uppdaterats med syfte att säkerställa 
efterlevnad av den amerikanska lagstiftningen samt förenkla och 
förtydliga hanteringsprocessen vid universitetet. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
forskningssekreterare Carin Marciszko. Närvarande därutöver 
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var akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala 
studentkårs ordförande Jacob Färnert. 
 
 
 
 
Anders Hagfeldt 
 
     Carin Marciszko 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
01. PM 
02. Beslut 
03. Riktlinje för redovisning och hantering av finansiella 

intressekonflikter avseende ansökningar till och beviljade 
bidragsmedel från federala amerikanska finansiärer 
kopplade till det amerikanska hälsodepartementet 

      
 
Expedieras till: 
Kansliet för medicin och farmaci  
Kansliet för teknik och naturvetenskap  
Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap  
Juridiska avdelningen  
Planeringsavdelningen 
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