
  
 

  

HENVISNINGSPOLITIK VERSION 2 27/02/2017 1 

 

Henvisningspolitik 

Henvisningspolitikken beskriver den procedure, kandidatfaget går igennem efter registrering til et bestemt studie 
på C-Lys-webstedet. 

1. Et kandidatfag registrerer til et bestemt studie på C-Lys-webstedet ved hjælp af den studiespecifikke 
registreringsformular. På denne registreringsformular kan kandidatpersonen angive, at han / hun er 
enig i privatlivspolitikken og brugerbetingelserne. For nogle af studierne kan kandidatfaget også angive, 
at han / hun indvilliger i, at C-Lys kontakter ham / hende over telefonen til de næste trin i processen. 

2. Den studiespecifikke registreringsformular indeholder obligatoriske felter for kontaktoplysninger og 
valgfrie felter med hensyn til studiet. Jo mere fuldstændigt registreringsformularen er, desto hurtigere 
kan kandidatfaget fortsætte til de næste trin i proceduren. 

3. Kandidatfaget modtager en email for at bekræfte hans / hendes registrering. 

4. C-Lys gennemgår oplysningerne på registreringsformularen og giver feedback: 

1. Hvis svarene på spørgsmålene viser, at kandidatfaget ikke opfylder udvælgelseskriterierne for 
studiet, bliver han / hun underrettet herom via email. 

2. Hvis svarene på spørgsmålene viser, at kandidatfaget kan opfylde udvælgelseskriterierne for 
studiet, bliver han / hun underrettet herom via email. For nogle af studierne følger en 
telefonsamtale mellem kandidatfaget og en C-Lys medarbejder, så de kan gennemgå en 
række yderligere studiespecifikke spørgsmål (dette kaldes prækvalifikation). 

▪ Hvis svarene på spørgsmålene ikke opfylder udvælgelseskriterierne for studiet, vil 
kandidatfaget blive informeret herom via e-mail og / eller telefonopkald. 

▪ Hvis svarene på spørgsmålene opfylder udvælgelseskriterierne for studiet, er 
kandidatfaget placeret på en liste for henvisning til et deltagende studiecenter, og han 
/ hun kan blive bedt om at komme til studiecentret for yderligere forklaring på studiet 
og yderligere udvælgelse. Hvis kandidatfaget ikke medtages i studiet, vil han / hun 
modtage en email fra C-Lys, når undersøgelsens ansættelsesperiode er afsluttet. 
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Vigtige noter: 

•Der søges et forudbestemt antal fag for hver undersøgelse. C-Lys er ansvarlig for at henvise mulige kandidater 
til studiecenterne. Henvisningskriterierne afhænger af studiet og forelægges på forhånd for et kompetent etisk 
udvalg. 

•Det er i alles interesse, og i undersøgelsens interesse for kandidatfaget at levere korrekte oplysninger til C-Lys 
og / eller til efterforskeren. C-Lys eller Akcelis kan ikke holdes ansvarlig for nogen, utilstrækkelig eller ukorrekt 
tilvejebringelse af oplysninger af (kandidaten) underlagt C-Lys og / eller til efterforskeren. 

•Så snart en person registrerer til et bestemt studie på C-Lys-webstedet, tilføjes denne person til C-Lys-databasen. 
Der er ingen grund til, at en kandidat kan prøve at registrere sig på hjemmesiden flere gange. Hver kandidat skal 
vurderes for at se, om han / hun opfylder de forudbestemte kriterier / eller prækvalifikation. Jo hurtigere de 
pågældende oplysninger når os (via online-registreringsformularen eller for eksempel senere under en 
telefonsamtale), jo højere op på listen vil kandidaten være til henvisning til et studiecenter. Antallet af emner, der 
skal inkluderes i studiet, kan nås på ethvert tidspunkt i registreringsprocessen, så registrering for et studie betyder 
ikke nødvendigvis, at en kandidat straks bliver henvist til et studiecenter efter en positiv prækvalifikation. 

•Når antallet af emner, der skal indgå i studiet, er nået, vil kandidatfaget blive sat på en venteliste. I tilfælde af 
at en af de omtalte kandidater ikke synes at være berettiget til studiet efter alt eller ikke længere ønsker at 
deltage, kan personer på ventelisten kontaktes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


