Forside til Deltagerinformation til unge samt voksne / myndige.
Projektets titel: ALLTogether1; ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med
nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL, blodkræft).
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt projekt.
Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke
tilbage. Beslutning om at deltage eller om senere at forlade studiet vil på ingen måde påvirke din
behandling. Du behøver således ikke at deltage i dette studie for at modtage den rigtige behandling og
pleje.
Projektet udføres på mere end 100 afdelinger i Europa der behandler patienter med kræft, herunder alle
fire børnekræftafdelinger i Danmark samt afdelingerne for blodsygdomme hos voksne i Aarhus og på
Rigshospitalet.
På BørneUngeKlinikken, Rigshospitalets, er den projektansvarlige:
Overlæge Bodil Als-Nielsen
Afsnit 5054
BørneUngeKlinikken
Blegdamsvej 9
2100, København Ø
Telefon: 3545 5054
Email: BALS0004@regionh.dk

Projektet har til formål, at samle viden der kan bidrage til bedre forståelse af kræftsygdommen akut
lymfoblastisk leukæmi (blodkræft) hos børn og unge voksne samt effekten af behandlingen.
Du vil modtage den gældende nationale standardbehandling for akut lymfoblastisk leukæmi. Din leukæmi
vil således blive udredt og behandlet på samme måde, uanset om du deltager i projektet eller ej. Deltagelse
i projektet indebærer således alene
1. at der bliver indsamlet information om din sygdom og behandling, herunder helbredelsesrater og
forekomst af bivirkninger, samt
2. at der vil blive gemt biologisk materiale i en biobank til senere forskningprojekter indenfor de 14
der lande, der indgår i ALLTogether projektet, således inklusiv projekter der er baseret uden for mit
land

I projektet deltager ca 7000 patienter fra fjorten Europæiske lande. Det store patientantal vil kunne give os
mere viden om sygdommen leukæmi og dens behandling, således at lægerne i fremtiden vil kunne forbedre
udredningen og behandlingen af leukæmi.
I den vedlagte deltagerinformation kan du læse mere om, hvad projektet går ud på, hvad der vil ske med
dig og hvad dine rettigheder er, hvis du siger ja til at deltage.
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Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt
Deltagerinformation for 18+ årige.
PROJEKTETS TITEL: ALLTogether1; ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med
nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL, blodkræft).
Du har fået diagnosen akut lymoblastisk leukæmi. Vi vil spørge dig, om du vil deltage i et videnskabeligt
projekt, der i Danmark udføres af overlæge Bodil Als-Nielsen i samarbejde med de fire danske
børnekræftafdelinger (Aalborg, Århus, Odense, Rigshospitalet), samt afdelingerne for blodsygdomme hos
voksne i Aarhus og på Rigshospitalet og desuden i samarbejde med børnekræftafdelinger i 13 andre
europæiske lande (se nedenfor). Det er frivilligt at deltage.
Før du beslutter, om du vil deltage i projektet, skal du fuldt ud forstå, hvad projektet går ud på, og hvorfor
vi gennemfører projektet. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt.
Du vil blive inviteret til en samtale om projektet, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor
du kan stille de spørgsmål, du har om projektet. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller
en bekendt med til samtalen.
Hvis du beslutter dig for at deltage i projektet, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring.
Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen.
Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan når som helst og uden at give en grund trække samtykket
tilbage. Beslutning om at deltage eller om senere at forlade projektet vil på ingen måde påvirke din
behandling. Du behøver således ikke at deltage i dette studie for at modtage den rigtige behandling og
pleje.
FORMÅL MED PROJEKTET
Formålet med projektet er at forbedre overlevelse og livskvalitet for børn og unge voksne med ALL og
samtidig give sundhedsvæsenet mulighed for bedre at forstå sygdommen og virkningerne af behandlingen
for derved at kunne forbedre denne i fremtiden.
Behandlingen er udviklet i samarbejde mellem eksperter i diagnostik, behandling og opfølgning af ALL fra
14 europæiske lande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Island, Litauen, Norge,
Portugal, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Karolinska Instituttet, Universitetshospital, Stockholm,
Sverige, er ansvarlig for koordinering af behandlingen og projektet i disse 14 lande i samarbejde med den
nationale koordinator, og med overlæge Mats Heyman, Karolinska Instituttet, Stockholm, som sponsor. I
Danmark er overlæge Bodil Als-Nielsen ansvarlig for koordinering af behandlingen og projektet.
Det nye behandlingsprogram (ALLTogether1 protokollen) hviler på erfaringer, der er opnået ved tidligere
behandling af børn og unge voksne med ALL, herunder i de Europæiske lande. De lægefaglige eksperter,
der har udviklet protokollen, vurderer derfor, at ALLTogether1 protokollen repræsenterer den bedst
tilgængelige behandling for ALL hos børn og unge voksne, og den anses derfor behandlingsstandarden i
Danmark. De anvendte lægemidler og de anvendte doser er alle velkendte i behandlingen af ALL.
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Dit samtykke dækker indsamling og registrering af data om din sygdom, behandling og behandlingseffekt,
herunder forekomsten af bivirkninger, samt indsamling af biologisk materiale til fremtidig forskning,
herunder opbevaring af biologisk materiale i en biobank.
Samlet forventes ca 7000 patienter at indgå i projektet og i biobankerne over de kommende 5 år.
Projektet består af to dele:
•
•

Registrering af data, indsamling af prøver (biobank) og deltagelse i ALLTogether1. Det er dette du
informeres om i denne deltagerinformation
Randomiserede og en ikke-randomiseret intervention/behandling – dvs ændring af
standardbehandlingen med det formål at forbedre behandlingen. For at undersøge om der er
forskel mellem standardbehandlingen og den ændrede behandling, vil patienter blive spurgt om
deltagelse i randomisering (lodtrækning) til en af behandlingerne. Formålet med dette er at finde
den bedste behandling med færreste bivirkninger. Der findes tre forskellige randomiseringer i
ALLTogether1, afhængig af hvilken risikogruppe du behandles efter, samt en ikke-randomiseret
behandling, hvor patienter med bestemte genforandringer i leukæmicellerne (ABL-class fusion) vil
blive spurgt om deltagelse til at få tillagt tyrosinkinasehæmmer (TKI) til den vanlige behandling.
Hvis det bliver aktuelt for dig at deltage i nogle af randomiseringerne eller tillæg af behandling med
tyrosinkinasehæmmer, vil du få separat information om dette, samt skulle underskrive separat
samtykkeerklæring til dette.

Til projektet hører også forskellige delstudier, med det formål at fremme forståelsen af sygdommen,
virkningerne af behandlingen samt udvikling behandlingen. Du vil få separat information om disse studier.
Figuren nedenfor viser en oversigt over de risikogrupper og randomiseringer samt ikke randomiseret
behandling som findes i ALLTogether1:
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STUDIETS GENNEMFØRSEL
Hvis du giver tilladelse til at deltage i ALLTogether1 studiet, vil du gennemgå den diagnostik og behandling,
som indgår i protokollen. Præcis det samme vil ske, såfremt du ikke deltager i studiet. Den eneste forskel
for de patienter som deltager i studiet er, at information fra diagnostik, behandling, komplikationer og
opfølgning samles og registreres i en database, for at man kan evaluere studiet efterfølgende. Deltagelse i
studiet indebær ikke, at du skal være med i nogle af randomiseringerne eller tillæg af anden behandling.
Behandlingen i protokollen er inddelt i grupper baseret på forskellige risikofaktorer. Dette indebær at nogle
patienter får mere intensiveret behandling end andre. Behandlingen varer i ca 2 år 1 måned – 2 år 3
måneder for de fleste patienter. For et fåtal af patienter vurderes den bedste behandling at være
stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation) fra en anden person (donor). Dette vil i så fald
udføres efter nogle måneder med vanlig behandling.
ALL behandles altid med cytostatika (også kaldet cellegifte). Cytostatika er medicin som skal slå
kræftcellerne ihjel. Der gives en kombination af flere forskellige cytostatika. Nogle gives via munden som
tabletter eller en opløsning, andre direkte i blodstrømmen som en injektion eller en infusion (intravenøs).
Derudover gives noget cytostatika direkte i rygmarvsvæsken (cerebrospinalvæske). Dette sker ved
lumbalpunktur under bedøvelse.
Behandling med cytostatika gives i fem eller seks behandlingsfaser, der er vist i diagrammet nedenfor.
Detaljerne om hvilken risikogruppe du tilhører, undersøgelser, prøvetagning og den planlagte behandling
beskrives grundigt at din læge.

SLUT

START

Undersøgelsen inkluderer patienter fra hele Norden og adskillige andre europæiske lande.
Rekrutteringsperioden (når patienter tilmeldes undersøgelsen) anslås at være fem år. Hvis du er inkluderet
i undersøgelsen, vil opfølgningen vare mindst fem år efter, at behandlingen er afsluttet. Imidlertid er det
sandsynligt, at opfølgningen af medicinske årsager vil være meget længere.
Behandlingen i protokollen er en anbefaling. Din læge kan beslutte at justere behandlingen, hvis det
skønnes medicinsk nødvendigt, og din læge tager altid det medicinske ansvar for behandlingen.
SPØRGESKEMA VEDRØRENDE LIVSKVALITET
Du kan opleve bivirkninger fra behandlingen, og vi synes, det er vigtigt at forstå, hvordan patienter har det,
både fysisk og følelsesmæssigt, under og efter behandlingen. Derfor vil vi bede dig om at udfylde et kort
spørgeskema på seks tidspunkter under og efter afslutningen af din behandling. Spørgeskemaerne består af
5 enkle spørgsmål, der repræsenterer et aspekt af dit helbred, såsom mobilitet, egen pleje, sædvanlige
aktiviteter, smerter / ubehag og angst / depression samt en generel score på, hvordan du oplever dit
helbred på det tidspunkt. Hvis du accepterer at deltage i denne del af undersøgelsen, vil du på seks
forskellige tidspunkter under og efter behandlingen, modtage en e-mail med et link til et kort spørgeskema,
hvor du kan besvare spørgsmålene. Svarene krypteres og gemmes i undersøgelsens elektroniske database.
Dine data, inklusive resultaterne af spørgeskemaerne, håndteres med streng fortrolighed, se yderligere
information om håndtering af personoplysninger længere nede i informationsarket.
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Det er helt frivilligt at deltage og besvare spørgsmålene om livskvalitet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit
samtykke til dette uden at forklare hvorfor. Allerede indsamlede data analyseres dog i henhold til det
oprindeligt givne samtykke.
PLAN FOR PROJEKTET OG JOURNALOPLYSNINGER
I dette projekt vil vi indsamle information om din leukæmi, herunder i perioden før diagnosen blev stillet.
Dette omfatter information om patientens sygdom og behandling, herunder understøttende behandling,
effekten af behandlingen og forekomsten af bivirkninger.
Fra din journal vil vi indsamle oplysninger om
• symptomer før leukæmidiagnosen blev stillet
• diagnostik og behandling for anden sygdom før leukæmidiagnosen
• biologiske karakteristiska for leukæmien
• leukæmibehandlingen, herunder anvendte cellegifte og behandlingsdage
• behandlingseffekten
• omsætningen af cellegifte
• understøttende behandling
• bivirkninger til behandlingen, deres art og hvornår de opstod
Knoglemarvs-, blod- og rygmarvsvæskeprøver bliver taget på tidspunkter, hvor du alligevel skal have taget
sådanne prøver.
Disse data vil blive registreret i et fælles register for patienter fra alle de 14 lande, der deltager i
ALLTogether1 protokollen. Hver enkelt afdeling har adgang til alle deres egne patienter, og Bodil AlsNielsen, der er den danske koordinator for ALLTogether1 protokollen, har adgang til data fra alle danske
patienter. Dataene håndteres fortroligt i overensstemmelse med den almindelige
databeskyttelsesforordning, en forordning, der gælder i alle EU-medlemslande. Under databehandling
identificeres du med en kode. Kun den ansvarlige læge og dennes personale på klinikken har adgang til
kodetasten, der forbinder koden med en bestemt patient. Af patientsikkerhedsmæssige årsager er det
muligt, at du kan identificeres af det nationale laboratorium, der analyserer genetik eller MRD-prøver. Disse
laboratorier betragtes som en lokal udvidelse af dins hospitalsklinik, og oplysningerne holdes strengt
fortrolige. Dataene gemmes på en server i Stockholm, Sverige, i Amsterdam, Holland og i Aarhus, Danmark.
Kodede data kan sendes inden for eller uden for EU/EØS til kvalitetskontrol og statistisk behandling.
Eksisterende regler om fortrolighed vil blive fulgt, dog kan reglerne for beskyttelse af personlige data kan
være anderledes i lande uden for EU/EØS.
For at kontrollere undersøgelsens kvalitet kan monitorer fra Good Clinical Practice enheden (GCP),
investigator, sponsor samt Lægemiddelstyrelsen få direkte adgang til at indhente oplysninger i din journal,
herunder elektroniske journaler, med henblik på kontrol og inspektion. En tilsvarende udenlandsk
kontrolmyndighed fra et af de 13 andre deltagende lande kan af samme grund have brug for adgang til din
journal.
Karolinska Universitetshospital er sammen med [indsæt navnet på det lokale Universitetshospital]
ansvarlige for behandlingen af dine personlige data. Personoplysningerne gemmes (og holdes fortrolige) i
mindst 25 år efter afslutningen af undersøgelsen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen
(GDPR) og god klinisk praksis (GCP).
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Du har ret til at få adgang til de oplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid annullere din
deltagelse i undersøgelsen, men allerede indsamlede data bevares og analyseres i henhold til det
oprindelige samtykke. Hvis du vælger at afbryde din deltagelse, bliver du bedt om fortsat indsamling af
opfølgningsdata, da dette er værdifuld information til forskningen.
Oplysninger om bivirkninger fra et lægemiddel kaldet PEG-asparaginase vil blive sendt til et
lægemiddelfirma Servier, som hjælper os med at måle lægemidlets aktivitet. Alle oplysninger vil blive
kodet, inden de sendes til Servier, og du vil ikke kunne identificeres.
En oversigt over undersøgelsen vil være tilgængelig på https://clinicaltrials.gov og i det europæiske kliniske
forsøgsregister https://www.clinicaltrialsregister.eu. Disse resumeer indeholder ikke oplysninger, der kan
identificere dig.
NYTTE VED PROJEKTET
Projektets resultater vil først og fremmest få betydning for fremtidige patienter med ALL. Da registrering af
data omfatter tusindvis af patienter med leukæmi fra 14 europæiske lande, vil din sygdom og behandling,
herunder forekomst af bivirkninger, kunne blive sammenlignet med resultaterne fra andre patienter. Hvis
du skulle opleve et meget usædvanligt sygdomsforløb, vil det således være muligt at sammenligne med
andre patienter i Europa, der har modtaget samme behandling og oplevet tilsvarende usædvanligt
sygdomsforløb, herunder bivirkninger. I disse tilfælde er det muligt, at du vil kunne få direkte gavn af at
være med i dette projekt.
BIVIRKNINGER, RISICI, KOMPLIKATIONER OG ULEMPER
Da din behandling vil følge de sædvanlige retningslinjer, vil der ikke være bivirkninger eller risici forbundet
med deltagelse i projektet.
Eventuelle risici og fordele ved at deltage i en af randomiseringerne eller tillæg af tyrosinkinasehæmmer
behandling er beskrevet separat i de respektive deltagerinformationer. Hvis du vælger, at du ikke skal
deltage i registrering i ALLTogether1, kan du ikke deltage i nogen af randomiseringerne eller tillæg af
tyrosinkinasehæmmer behandling, men du vil blive tilbudt standardbehandlingen for akut lymfoblastisk
leukæmi.
BIOLOGISK MATERIALE OG BIOBANK
Vores viden om ALL stammer fra tidligere registrering af kliniske data fra andre patienter med ALL (ligesom i
dette projekt), samt fra kombinationen af disse data med biologisk forskning ved anvendelse af biologisk
materiale, der har været gemt i en biobank. Derfor ønsker vi tilsvarende at gemme biologisk materiale fra
dig i en sådan biobank for at gøre det tilgængelig for fremtidig forskning, der kan forbedre vores forståelse
af sygdommen ALL og dens behandling. Indsamlingen af dette biologiske materiale vil forekomme på
tidspunkter, hvor biologisk materiale alligevel indsamles til de diagnostiske og behandlingsmæssige
procedurer, der er nødvendige for din behandling.
Alle fremtidige forskningsprojekter, der anvender materialet, vil på forhånd skulle godkendes af en
videnskabsetisk komite (VEK). Hvis der gives tilladelse til ny forskning, skal der som udgangspunkt altid
indhentes et nyt samtykke fra dig. Dog kan VEK tillade ny forskning uden indhentning af nyt samtykke, hvis
der ikke er risiko for - eller belastning af dig ved denne nye forskning.
For at kunne behandle patienter med ALL er en række diagnostiske procedurer nødvendige, herunder
analyse af knoglemarvs-, blod- og rygmarvsvæskeprøver. Såfremt du giver samtykke til det, vil vi i
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forbindelse med disse prøvetagninger gemme en mindre mængde (i alt ca 10 ml knoglemarv, 10 ml blod og
3 ml CSV) fordelt dels i en lokal biobank, dels i en fællesnordisk biobank i Sverige. Prøverne vil blive
opbevaret i op til 25 år med henblik på senere at kunne bruges i fremtidige forskningsprojekter, der sigter
mod at forstå sygdommen ALL bedre samt forbedre fremtidens behandling. I forbindelse med det aktuelle
projekt vil vi bede om samtykke til at
1. biologiske prøver fra patienter i Danmark bliver opbevaret i en godkendt Biobank på Rigshospitalets
børnekræftlaboratorium (”Bonkolab”).
2. biologiske prøver blive sendt til og opbevaret i den fællesnordiske biobank for leukæmi og
lymfeknudekræft i Uppsala, Sverige.
Ved den enkelte prøve vil der maksimalt blive indsamlet 2% af dit samlede knoglemarvs- og blodvolumen
og maksimalt 7 ml rygmarvsvæske. Da disse prøver alligevel bliver taget i diagnostisk øjemed, vil udtagning
af disse prøver og mængder ikke udgøre nogen risici for dig.
Et af de medikamenter, der bliver givet i behandling kaldes asparaginase, og i studiet vil vi måle niveauet af
lægemidlet for at sikre, at der opnås tilstrækkelige niveauer. Vi vil gerne måle nogle yderligere asparaginniveauer, hvilket betyder, at vi ønsker at tage 1 ml blod lige efter infusion af medikamentet (4-9 gange
afhængigt af risikogruppen). Vi ønsker at gøre dette for at undersøge sammenhængen mellem
asparaginniveauer og bivirkninger/behandlingsresultater. Prøverne sendes til Aarhus, Danmark til analyse.
Under behandlingen i vedligeholdelsesfasen tages regelmæssigt blodprøver for at
måle nedbrydningsprodukterne af de anvendte lægemidler og bindingen af Thioguanin i DNA. Disse prøver
og data gemmes i den godkendte biobank på Rigshospitalet, ’bonkolab’.
Indsamling og opbevaring af det biologiske materiale vil følge den til hver en tid gældende lovgivning.
Prøverne vil blive kodet, hvilket betyder, at den enkelte prøve vil være mærket på en måde, der gør at den
ikke direkte kan tilknyttes en konkret person. Prøverne og den tilhørende identifikationsliste (kodenøgle) vil
blive holdt adskilt fra hinanden og beskyttet mod uautoriserede personers adgang.
Prøverne kan i forbindelse med fremtidige forskningsprojekter eventuelt blive sendt til laboratorier i de
andre 13 lande, der indgår i ALLTogether1. Alle afsendte prøver vil kun blive mærket med ovennævnte
kode, samt med visse grundlæggende sygdoms- og behandlingsdata, men ikke med fx navn eller
personnummer eller andre direkte personhenførbare data. Når analyserne er gennemført, returneres
eventuelt overskydende materiale igen til biobanken. Prøverne vil kun blive brugt til fremtidig forskning
vedrørende ALL.
Prøverne fra de danske patienter vil blive gemt i biobankerne i 25 år, hvorefter materialet vil blive
anonymiseret. Hvis du beslutter at trække dit samtykke tilbage, har du til hver en tid ret til at anmode om,
at alt indsamlet materiale i biobanken destrueres.
FRUGTBARE MÆND OG KVINDER
Al kemoterapi kan skade et foster. Derfor skal alle kvinder, som er menstruerende forevise en negativ
graviditetstest inden for 2 uger før forsøgets start. Hvis du er en seksuelt aktiv kvinde eller mand i den
frugtbare alder, skal du derfor anvende sikker prævention (svangerskabsforebyggelse) fra behandlingen
starter til 30 dage (for frugtbare kvinder) og 90 dage (for frugtbare mænd) efter sidste behandling. Sikker
svangerskabsforebyggelse omfatter spiral eller svangerskabsforebyggelse med hormoner, f.eks. p-piller,
depot-indsprøjtning med gestagen, indlæggelser af hormoner under huden eller i form af plaster eller
anvendelse af hormonring i skeden. Nogle af de lægemidler, vi anvender i forsøget udskilles i modermælk.
ALLTogether1 forsøg
EudraCT: 2018-001795-38
Deltagerinformation for patienter 18+ år
Version 1.1, 20Dec 2019

Side 7 af 9

Derfor må du ikke amme fra behandlingen starter til den er helt afsluttet. Hvis du bliver gravid mens du
deltager i forsøget, eller hvis du gør en kvinde gravid, mens du deltager i forsøget, skal I straks fortælle
forsøgslægen dette.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE FORHOLD
Projektet finansieres af velgørende organisationer i de deltagende lande, herunder af Børnecancerfonden i
Danmark. I Danmark er fondsstøtten indbetalt til en forskningskonto, der administreres af sygehuset og
som er underlagt Rigsrevisionen. De projektansvarlige er ikke tilknyttet støttegiverne. Fondene har ingen
indflydelse på projektets gennemførelse eller på videnskabelige publikationer, der udgår fra projektet.
Deltagende personer vil ikke modtage vederlag for deres deltagelse. Projektets finansiering anvendes til at
lønne det personale, der informerer patienterne og projektet, registrerer og analyserer de indsamlede
patient- og sygdomsdata, samt håndterer prøverne til biobanken.
ADGANG TIL PROJEKTRESULTATER
Projektets resultater vil blive publiceret i nationale og internationale faglige tidsskrifter. Dette vil for en
mindre del finde sted, mens der fortsat inkluderes patienter i projektet. De fleste resultater vil dog først
blive publiceret, når den sidste patient har afsluttet sin behandling, dvs ca. 10 år efter at de første patienter
er indgået, hvilket vil være i 2030.
Projektet er anmeldt til Videnskabsetisk Komite Region Hovedstaden. Vi håber, at du med denne
information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i projektet, og at du føler dig rustet
til at tage beslutningen om deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale
”Projektpersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”.
Vi håber, du nu har fået en forståelse af hvad ALLTogether1 går ud på. Hvis du har spørgsmål, eller hvis du
ønsker noget forklaret grundigere eller på en anden måde, er du velkomne til at kontakte en af lægerne
nævnt nedenfor. Vi beder dig også om at læse det vedlagte ark ”Forsøgspersoners rettigheder i et
sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”.
Hvis du synes du er klar til at tage stilling vil vi bede dig om
- enten at fortælle os at du ikke ønsker at deltage i ALLTogether1 (Du behøver ikke give en grund).
- eller at du underskriver samtykkeerklæringen, hvis du vil deltage ALLTogether1.
Med venlig hilsen
Overlæge Bodil Als-Nielsen
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet

Professor Kjeld Schmiegelow
BørneUngeKlinikken
Rigshospitalet

Overlæge Peder Wehner Skov
Børneafdelingen
Odense Universitetshospital

Overlæge Birgitte Klug Albertsen
Børn og Ungeafdelingen
Aarhus Universitetshospital

Overlæge Ruta Tuckuviene
Børneafdelingen
Ålborg Universitetshospital

Overlæge Ingolf Mølle
Blodsygdomme - hæmatologi
Aarhus Universitetshospital

Overlæge Ulrik Overgaard
Klinik for blodsygdomme
Rigshospitalet, København
ALLTogether1 forsøg
EudraCT: 2018-001795-38
Deltagerinformation for patienter 18+ år
Version 1.1, 20Dec 2019
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SAMTYKKE FRA 18+ ÅRIGE OM DELTAGELSE I SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSØG.
PROJEKTETS TITEL: ALLTogether1; ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med
nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL, blodkræft).
Erklæring fra forsøgsperson: Jeg har modtaget mundtlig og skriftlig information og jeg ved nok om formål,
metode, fordele og ulemper til at give mit samtykke.
Jeg ved det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste mine
nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.

Jeg giver samtykke til, at jeg_(navn + CPR)______________________________________________
deltager i forskningsprojektet og til, at mit biologiske materiale udtages med henblik på opbevaring i en
forskningsbiobank. Jeg har fået kopi af dette samtykkeark samt en kopi af information om forsøget til eget
brug.

Dato: _______; ____________________________________
(forsøgsperson underskrift)

Ønsker du at blive informeret om opnåede resultater og eventuelle konsekvenser for dig, efter at
forsøget er afsluttet? Du skal vide der kan gå mange år før resultaterne af undersøgelsen foreligger.
Ja_______ Nej______

Dato: _______; ____________________________________
(forsøgsperson underskrift)
Erklæring fra den forsøgsansvarlige:
Jeg erklærer, at der er givet mundtlig information om projektet, udleveret skriftlig information, og der
foreligger et samtykke til, at forsøgspersonen kan deltage.

Dato: _______; ____________________________________ (Den behandlende læge underskrift)
Instruktion til sites: Når samtykkeerklæring er underskrevet: kopier i 2 eksemplarer. Original og 1 kopi
opbevares i hhv trial master file og journal, en kopi gives til patienten.
ALLTogether1 forsøg
EudraCT: 2018-001795-38
Deltagerinformation for patienter 18+ år
Version 1.1, 20Dec 2019
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PROJEKTRESUME
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt projekt.
Formål: At øge vores viden om grundene til, at der er forskelle i sygdomsårsag,
behandlingseffekt og bivirkninger.
Baggrund: Der er forskel på effekten af kemoterapi hos børn og unge voksne med blod- eller
lymfeknudekræft. De fleste bliver helbredt, men i enkelte tilfælde er det svært at få
sygdommen under kontrol, og hos en del kommer der tilbagefald. Ligeledes er der betydelig
forskel i behandlingens bivirkninger. Hovedparten tåler behandlingen nogenlunde, men nogle
får svære komplikationer, herunder livstruende infektioner, og nogle får organskader. Man har
ikke nogen god forklaring på disse uforudsigelige forskelle. Det er tænkeligt, at forskelle i
arveanlæg, med medførte varianter i forskellige gener, har betydning for omsætning af
cellegifte og følsomhed for bivirkninger.
Projektplan:
Vi ønsker at:
• kortlægge genvarianter med betydning for medicinomsætning og medicinpåvirkning,
• måle medicinkoncentrationer og følge organfunktioner
• sammenholde disse fund med den observerede behandlingseffekt og de observerede
komplikationer (som løbende registreres i den Nordiske database), samt med mulige
årsager til at kræftsygdommen opstod ved at sammenligne med hyppigheden af de
samme genvarianter i baggrundsbefolkningen.
Undersøgelser: De børn og unge voksne, som deltager i projektet, vil ud over den gængse
behandling få foretaget følgende:
• Kortlægning af arvemateriale med fokus på gener, som har betydning for
medicinomsætning, immunfunktion, tendens til blodpropdannelse, følsomhed for
organskader og genstabilitet. Vi vil kun fokusere på hyppigt forekommende variationer i
arvematerielet. Vi vil således specifikt IKKE undersøge for genforandringer, som vi i dag
ved kan spille en afgørende rolle for helbred og sygdomme livet igennem, og hvor
personen eller eventuelt også nærmeste slægtninge skal informeres herom efter
gældende danske retsregler. Analyserne i dette projekt vil blive gennemført på en
sådan måde, at den type genforandringer ikke vil blive påvist.
• Udtagning af ekstra materiale til måling af cellegiftindhold i forbindelse med
rutinemæssig undersøgelse af blod, rygmarvsvæske, knoglemarv; evt. som
døgnopsamling af urin.
• Ultralydsundersøgelser af organer, som kan være påvirket af kemoterapien.
Fordele og ulemper: De børn og unge voksne som deltager får ikke selv gavn af
undersøgelsens resultater, som vil blive brugt til planlægning af fremtidig behandling. De
foretagne undersøgelser kan indebære en vis ekstra belastning, dog næppe betydende, og de
er ikke forbundet med risiko for skadepåvirkninger.
Etik og økonomi: Projektet er godkendt af det videnskabsetiske komitesystem samt af
datatilsynet. Projektet støttes af en række private og offentlige fonde, men er ikke forbundet
med økonomiske interesser for forskerne.
Samtykke: Deltagelse er frivillig. Afslag får ingen betydning for din sædvanlige behandling.
Der skal gives skriftligt samtykke til deltagelse efter mundtlig og skriftlig information.
Samtykket kan når som helst, uden begrundelse, trækkes tilbage.
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I den vedlagte deltagerinformation kan du læse mere om, hvad projektet går ud på, hvad der
vil ske, hvis du siger ja til at deltage.
Med venlig hilsen
Rigshospitalet, Børn og Unge klinikken
Kjeld Schmiegelow
Bodil Als-Nielsen
Professor, dr.med.
Overlæge
Tlf. 35 45 5054
Tlf. 35 45 5054
.
Ålborg Sygehus Nord. Børneafdelingen
Steen Rosthøj
Overlæge, ph.d.
Tlf. 97 66 33 59
Odense Universitetshospital. H.C. Andersens Børnehospital
Peder Skov Wehner
Hilde Galsgaard
Overlæge, ph.d.
Projektsygeplejerske
Tlf. 65 41 20 86
Tlf. 65 41 20 96
Århus Universitetshospital, Børn og Unge
Birgitte Klug Albertsen
Karen Møller
Overlæge, ph.d.
Projektsygeplejerske
Tlf. 78 45 14 82
Tlf. 78 45 17 19
Rigshospitalet, hæmatologisk afdeling
Ulrik Malthe Overgaard
Overlæge, ph.d.
Tlf. 35 45 53 75
Århus Universitetshospital, hæmatologisk afdeling
Mette Skov Holm
Lisbeth Bredal Petersen
Overlæge, ph.d.
Projektsygeplejerske
Tlf. 78 46 78 26
Tlf 78 46 78 76

Birgitte Lausen
Overlæge, ph.d.
Tlf. 35 45 5054

Version 6: 04-07-2019
Forskelle i sygdomsårsag, medicinomsætning, behandlingseffekt og bivirkninger hos børn og
unge voksne med blod- og lymfeknudekræft

Patientinformation voksne 18-45 årige
Forskelle i sygdomsårsag, medicinomsætning, behandlingseffekt og bivirkninger hos
børn og unge voksne med blod- og lymfeknudekræft

Et videnskabeligt forsøg
Patienter, der har den samme kræftsygdom og modtager den samme behandling, varierer i
udtalt grad med hensyn til hvor effektiv behandlingen er, og i hvilket omfang de udvikler
bivirkninger til behandlingen. Vi skal hermed spørge om du vil deltage i et videnskabeligt
projekt, der har til formål at øge vores viden om grunden til disse forskelle i behandlingseffekt
og omfanget af bivirkninger hos børn og unge voksne med blodkræft og lymfeknudekræft.
Blodkræft og lymfeknudekræft hos børn og unge voksne
Hvert år diagnosticeres flere hundrede nye tilfælde af blodkræft og lymfeknudekræft hos børn
og unge voksne i Norden. Disse sygdomme udgør tilsammen ca. en tredjedel af alle
kræftsygdomme i barnealderen. Sygdommene omfatter myelodysplasi (MDS), akutte
leukæmier (akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og akut myeloblastær leukæmi (AML)) samt
lymfeknudekræft (non-Hodgkin lymfom (NHL) og Hodgkins lymfom (HL)). Gennem de sidste
20 år er vores viden om disse sygdomme øget betragteligt, og parallelt hermed er
behandlingen blevet forbedret, således at langt hovedparten af patienterne i dag bliver
helbredt. Disse behandlingsresultater bliver opnået ved at behandle patienterne med
kombinationer af mange forskellige cellegifte. Tilbagefald ses dog fortsat hos ca. 10-15 % af
børn med ALL (og op mod 30 % af unge voksne med ALL), 25-30% af børn med AML, 10-20%
af børn med NHL og hos 5-10% af børn og unge med HL. Risikoen for sygdomstilbagefald er
generelt højere hos voksne. Dertil kommer, at mange patienter får svære bivirkninger til
behandlingen, herunder livstruende infektioner eller organskader. Endelig udvikler nogle få
procent af patienterne en ny kræftsygdom blandt andet som følge af de skader som
kemoterapi (=cellegiftbehandling) påfører kroppens raske celler.
Forskelle i behandlingseffekt og bivirkninger
Når børn og unge voksne med kræft behandles med kemoterapi, er der stor forskel på,
hvordan behandlingen virker på dem. Hos nogle patienter er behandlingen effektiv,
kræftsygdommen bringes under kontrol, og patienten bliver helbredt. Hos nogle få opnås der
imidlertid aldrig kontrol med kræftsygdommen, mens der hos andre opnås sygdomskontrol for
en periode, men senere blusser kræftsygdommen op igen. Ligeledes er der stor forskel i
mønsteret af bivirkninger, selvom patienterne modtager den samme behandling. Nogle
patienter tåler behandlingen godt og bliver helbredt uden at få alvorlige akutte bivirkninger
eller senfølger. Hos andre ses svære bivirkninger, f.eks. alvorlige infektioner, blodpropper og
skader på de indre organer herunder kramper, knogleskader, sukkersyge eller nedsat
frugtbarhed. Nogle gange er patienten særlig følsom for en enkelt cellegift, i andre tilfælde er
det en lidt langsommere omsætning af mange cellegifte, der kan være årsagen til, at
patienterne udvikler alvorlige bivirkninger.
Forskning har vist, at forskelle i omsætning af de cellegifte, der anvendes i behandlingen af
leukæmi, kan have en afgørende indflydelse på den enkelte patients chancer for helbredelse.
Disse projekter har imidlertid været kendetegnet ved kun at studere et enkelt eller nogle få
cellegifte. Det aktuelle projekt er unikt ved, at vi vil fokusere på en lang række af de cellegifte,
der anvendes i behandlingen, samt at vi vil kortlægge den enkelte patients risiko for
bivirkninger.
En anden årsag til at der ses stor forskel i effekt af behandlingen, er at patienternes
kræftceller har varierende følsomhed overfor de anvendte cellegifte. Selv hos den enkelte
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patient kan kræftcellerne ofte inddeles i undergrupper med varierende følsomhed. Studier har
vist, at de kræftceller, der senere forårsager tilbagefald af leukæmi ofte var til stede allerede
på diagnosetidspunktet. Vi ønsker derfor at kortlægge de karakteristika, som kendetegner de
resistente kræftceller, med det formål at kunne afklare hvilke cellulære mekanismer, der er
centrale for resistens, og på sigt kunne forudsige den mest effektive behandling.
Genetisk betingede forskelle i sygdomsrisiko, medicinomsætning og bivirkninger
En vigtig årsag til forskelle i behandlingseffekt og bivirkninger er, at vi mennesker ikke er ens.
Således er menneskers arvemateriale (DNA’et) kun identisk for 99,5 %. Det er de sidste 0,5 %
der gør, at vores kroppe er forskellige (f.eks. højde, hårfarve, ansigtstræk, blodtype), og at vi
reagerer forskelligt overfor påvirkninger udefra (f.eks. risiko for sygdom og effekt af
behandling). I dag er menneskets arvemateriale blevet kortlagt. Med særlige teknikker er det
blevet muligt i en enkelt analyse af en blodprøve at kortlægge tusindvis af disse variationer i
vores arvemateriale. Dette giver for eksempel mulighed for at undersøge, om variationer i
arvematerialet har spillet en rolle for sygdomsrisikoen, og om patienter med en særlig type
bivirkninger (f.eks. udvikling af mange infektioner eller blodprop under kemoterapi) eller med
en særlig resistent kræftsygdom, adskiller sig fra andre patienter i de gener, der styrer vores
vævs funktion (f.eks. blodets tendens til at danne blodpropper) eller omsætningen af de
enkelte cellegifte.
Medicinomsætning
Selvom man kortlagde hele arvematerialet hos den enkelte patient, ville det ikke være muligt
at forudsige præcist, hvordan patienten omsætter de cellegifte, der anvendes i behandlingen.
For at kortlægge den enkelte patients omsætning af cellegifte, er det derfor nødvendigt direkte
at måle koncentrationen i for eksempel blodet af de enkelte cellegifte. Andre gange kan det
være nødvendigt at undersøge lever- eller nyrefunktionen for at forudsige, hvordan den
enkelte patient vil omsætte medicinen. Ved visse kræftsygdomme anvendes den enkelte
cellegift gentagne gange over en længere periode. Det kan da være nødvendigt at måle blodkoncentrationen af cellegiftene regelmæssigt, for at få et gennemsnitsbillede af den enkelte
patients behandling.
Hvad går forskningsprojektet ud på
Hos de patienter, der deltager projektet, vil vi:
1.
Kortlægge variationer i arvematerialet for tusindvis af gener, der
a. Kan have spillet en rolle for at sygdommen opstod
b. kan spille en rolle for, hvordan den enkelte patient omsætter de cellegifte, der
anvendes i behandlingen, hvorved der opnås et mere klart billede af den enkelte
patients behandlingsintensitet,
c. kan spille en rolle for kræftcellernes følsomhed for de enkelte cellegifte, og
d. kan spille en rolle for den enkelte patients risiko for at udvikle bivirkninger til
behandlingen.
2.
Måle koncentrationen i blodet (herunder i blodcellerne), knoglemarven, urinen eller i
rygmarvsvæsken af normal forekommende stoffer (fx proteiner) samt de cellegifte
der anvendes i behandlingen.
3.
Undersøge ved hjælp af blod- og urin- og afføringsprøver funktionen af de organer,
der spiller en rolle for omsætningen af cellegifte, behandlingseffekten samt
forekomsten af bivirkninger.
4.
Undersøge kræftcellernes biologi, herunder følsomheden overfor cellegifte.
5.
Registrere behandlingseffekten og forekomsten af bivirkninger til behandlingen hos
den enkelte patient, således at disse kan sættes i relation til resultaterne fra punkt 1.
Hvem deltager i projektet
I dette projekt deltager børn og unge voksne med kræftsygdomme, der udgår fra blodcellerne
i lymfeknuder eller i knoglemarven. Disse sygdomme har mange lighedspunkter, ligesom
behandlingen af dem har mange fællestræk. Ved at lade flere beslægtede sygdomme indgå i
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de samme undersøgelser, er der mulighed for at belyse, om de resultater, som vi opnår ved at
studere en sygdom, også kan opnås ved andre sygdomme. Er dette tilfældet, vil det styrke
troværdigheden og betydningen af forskningsresultaterne.
Kræftafdelinger i andre lande, herunder Norden og de baltiske lande samarbejder omkring
behandlingen af børn og unge voksne med blodkræft og lymfeknudekræft. Da patienterne fra
disse afdelinger behandles efter de samme protokoller, vil de kunne indgå i dette fælles
forskningsprojekt, hvilket indebærer, at vi vil kunne drage mere sikre konklusioner af
projektet, end hvis projektet kun blev gennemført på nogle få afdelinger.
Hvad sker der hvis du deltager i projektet
Behandling: Hvis du deltager i projektet, vil det ikke have nogen indflydelse på den behandling
du skal have. Din behandling vil således være den samme uanset om du deltager i projektet
eller ikke deltager.
Prøver: Hvis du deltager i en eller flere dele projektet vil det have følgende konsekvenser:
1.
På nogle af de tidspunkter, hvor du alligevel skal have taget prøver fra blodet,
knoglemarven eller rygmarvsvæsken, vil der blive taget en smule ekstra materiale fra
til de ovenfor anførte analyser. Desuden kan der blive gemt urin eller afføringsprøver.
Deltagelse i projektet indebærer således ikke hyppigere kontrol eller prøvetagning fra
blod, knoglemarv eller rygmarvsvæske. Prøverne vil kunne omfatte
a. Blodprøver i dagene efter indgift af en given cellegift, således at vi kan
kortlægge dets omsætning.
b. Gentagne blodprøver til måling af cellegifte, der indgives mange gange over en
længere periode, således at den gennemsnitlige behandlingsintensitet kan
vurderes.
c. Blodprøver til kortlægning af den enkelte patients arvemateriale blandt andet
med fokus på de gener, der for eksempel kan spille en rolle for sygdommens
opståen, medicinomsætning og organfunktion samt stabiliteten af patientens
arvemateriale og reguleringen af genernes aktivitet. Der vil kun blive foretaget
analyser, der er direkte relateret til dus sygdom, behandling eller bivirkninger.
d. Knoglemarvsmateriale
til
undersøgelse
af
medicinkoncentrationer
i
knoglemarvens celler.
e. Knoglemarvs- og blodprøver til undersøgelse af kræftcellernes følsomhed og
cellulære karakteristika.
f. Rygmarvsvæske til måling af medicinkoncentrationer eller måling af stoffer, der
afspejler om centralnervesystemets funktion, herunderforandringer som følge af
behandlingen.
2.
De blod- og knoglemarvsprøver som tages vil på de enkelte prøvetagningstidspunkter
maksimalt udgøre 23 ml (og maksimalt 5 % af det samlede blodvolumen i løbet af en
måned, eller maksimalt 2% i løbet af en uge) og rygmarvsvæskeprøverne maksimalt
2 ml. For patienter, der deltager i gentagne blodprøvemålinger over en længere
behandlingsfase, der i visse tilfælde kan vare 1-2 år, kan det samlede blodvolumen,
der udtages, være 250 ml. Da disse prøver indsamles over en længere periode, og
blod meget hurtigt gendannes, vil denne prøvetagning ikke udgøre nogen belastning
for patienten.
3.
Urinprøver kan i visse tilfælde udgøre alle urinportioner indsamlet over 24 timer. Du
vil få udleveret bestemt udstyr, der gør det meget nemt at indsamle afføringsprøver.
4.
Børn og unge voksne vil i ugerne efter ophørt behandling få taget 2-3 ekstra
blodprøver til vurdering af udskillelsen af kemoterapi fra kroppen, samt normalisering
af knoglemarvs- og leverfunktion.
5.
Materialet vil kun blive anvendt til projekter, der vedrører sygdomsårsag,
medicinomsætning, behandlingseffekt og behandlingsbivirkninger og organfunktion
hos børn og unge voksne med blod- og lymfekræftsygdomme. Data vil kun blive
udleveret efter konkret tilladelse fra datatilsynet. De indsamlede prøver vil kun blive
anvendt til et nyt forskningsprojekt efter tilladelse fra en videnskabsetisk komite.
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6.
7.
8.

9.

Vi vil registrere de bivirkninger, opstår under behandlingen.
Ultralydsundersøgelser, f.eks. af hjertet eller af maven, vil kunne indgå, men
foretages kun på dage, hvor du alligevel er på afdelingen. Undersøgelsen varer
normalt 5 minutter (og maksimalt 15 minutter) og er ikke forbundet med nogen risici.
Dine sygdoms- og behandlingsdata vil blive registreret i et beskyttet register i
Danmark, og udvalgte data i det fællesnordiske register for disse sygdomme i
Stockholm. Kun de læger, der er ansvarlige for din behandling, samt de
læger/forskere, der er ansvarlige for det aktuelle studie vil have adgang til disse
registerdata.
For at andre læger og forskere kan lære af denne videnskabelige undersøgelse vil
resultaterne blive publiceret i nationale og internationale tidsskrifter i anonymiseret
form.

Undersøgelse af arvematerialet
Omfattende analyse af en persons arvemateriale kan i nogle tilfælde påvise alvorlige
mutationer, der spiller en afgørende rolle for helbred og sygdomme livet igennem, og hvor
personen eller eventuelt også nærmeste slægtninge skal informeres herom efter pågældende
danske retsregler. Analyserne i dette projekt gennemføres på en sådan måde, at den type
mutationer ikke vil blive påvist. Vi vil således kun fokusere på hyppigt forekommende varianter
i arvematerialet. Ved at undersøge mange tusinde eller millioner hyppige variationer hos
hundredvis eller tusindvis af patienter kan vi få indblik i, hvorfor patienter har haft forskellig
sygdomsrisiko og behandlingseffekt. På langt sigt vil dette kunne bidrage til at disse
sygdomme kan forebygges eller behandles bedre.
Hvem har gavn af projektet og vil det kunne påvirke min behandling
Projektet vil ikke få nogen betydning for din behandling. Denne vil således være nøjagtig den
samme uanset om du deltager i projektet eller ej. Derimod vil projektet forhåbentlig kunne
bidrage til, at vi i fremtiden bliver i stand til, at tilbyde børn og unge voksne med kræft en
bedre behandling. Såfremt projektet mod forventning, allerede mens du modtager behandling,
indebærer at vi får en ny viden, der fører til ændring af behandling af din sygdom, vil du
naturligvis blive informeret herom.
Bivirkninger
Da prøverne bliver taget på tidspunkter, hvor der alligevel skal tages prøver fra blodet,
knoglemarven, urinen eller rygmarvsvæsken, forventer vi ikke, at der vil være nogen
bivirkninger, komplikationer eller ulemper ved at deltage i projektet. Ved deltagelse i et
biomedicinsk projekt kan der dog altid være uforudsigelige risici og ulemper.
Hvad sker der hvis vi ikke længere ønsker at deltage i projektet
Det er fuldstændig frivilligt om du skal deltage i projektet. Hvis du vælger ikke at deltage i
projektet, vil det således ikke få nogen som helst betydning for din behandling. Ligeledes kan
du, selvom du har sagt ja til at deltage i projektet, når som helst vælge at afbryde deltagelse.
I så fald vil dette ikke spille nogen rolle for din videre behandling, og der skal ikke gives nogen
grund til beslutningen om ikke længere at deltage i projektet.
Hvad sker der, hvis projektet standses eller en patient udelukkes fra deltagelse
Hvis projektet standses forud for det planlagte, vil alle patienter, der har deltaget, blive
informeret om hvorfor projektet er blevet afbrudt. En patient kan blive udelukket fra projektet
fordi patienten viser sig at have en anden diagnose, hvis patienten skifter behandling, eller
hvis de prøver, der skal bruges til studiet ikke kan blive taget. I så fald vil du blive informeret
om årsagen til at du er udelukket fra studiet.
Forsøgsresultater af mulig væsentlig betydning for helbredstilstand
I forbindelse med projektet kan de planlagte analyser føre til resultater, der kan have
betydning for din fremtidige helbredstilstand, f.eks. risiko for senere sygdom. Med mindre du
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udtrykkeligt ved din underskrift på denne patientinformation tilkendegiver, at du ønsker at
modtage sådanne oplysninger, vil vi ikke give dig disse informationer.
Etiske aspekter
Projektet er i henhold til gældende lovgivning anmeldt til den Videnskabsetiske Komite for
Region Hovedstaden samt til Datatilsynet.
Økonomisk støtte og vederlag
Projektet er startet af professor Kjeld Schmiegelow, Rigshospitalet, i samarbejde med de andre
forskere i Norden. Projektet er blevet støtte økonomisk af en række private og offentlige
fonde: Kræftens Bekæmpelse (1.0 mio. kr.) og Børnecancerfonden (5.0 mio. kr.). Forskerne er
ikke tilknyttet nogle af de virksomheder, der laver den medicin, der bruges til behandling af
blod- og lymfeknudekræft eller MDS, og de har heller ikke nogen tilknytning til de fonde der
har støttet projektet. Patienterne modtager ikke vederlag ved deltagelse i forsøget.
Opbevaring af prøverne
Da udviklingen af genetiske og medicinanalyser udvikles hastigt i disse år, vil prøverne blive
opbevaret nedfrosset i 20 år med henblik på, at det senere vil være muligt at supplere de
oprindelige analyser med yderligere analyser, således at der opnås et mere præcist billede af
årsagerne til forskelle i behandlingseffekt og bivirkninger. Prøverne vil blive opbevaret under
hensyntagen til lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven.
Hvad hvis jeg har yderligere spørgsmål
Såfremt du har yderligere spørgsmål til projektet er du velkommen til at rette henvendelse til
de læger der er ansvarlige for projektet og som er anført sidst i denne skrivelse.
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Samtykkeerklæring til deltagelse i
biomedicinsk forskningsprojekt
Vi skal hermed spørge, om du vil deltage i dette videnskabelige projekt. Læg mærke til, at det er
frivilligt, om du deltager. Selvom der én gang er givet tilsagn, er det altid muligt senere at fortryde.
Dette gælder også, selvom der er skrevet under på denne samtykkeerklæring. Det er heller ikke
nødvendigt at angive årsager til, hvorfor deltagelse i projektet ikke længere ønskes. Hvis du
accepterer deltagelse i projektet, skal der skrives under nedenfor. Såfremt du ønsker yderligere
oplysninger om projektet, er du velkommen til at kontakte undertegnede. Du bedes grundigt
overveje deltagelse i projektet. Du er velkommen til at medbringe en bisidder til den samtale, hvor
du mundtligt informeres om projektet. Du opfordres desuden til at læse skrivelsen om
forsøgspersonens rettigheder i forbindelse med deltagelse i et biomedicinsk forskningsprojekt, der
er vedhæftet sidst i denne skrivelse.

Med venlig hilsen

Rigshospitalet, hæmatologisk afdeling
Ulrik Malthe Overgaard
Overlæge,
Tlf. 35 45 53 75
Århus Universitetshospital, hæmatologisk afdeling
Mette Skov Holm
Lisbeth Bredal Petersen
Overlæge, ph.d.
Projektsygeplejerske
Tlf. 78 46 78 26
Tlf 78 46 78 76
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SAMTYKKEERKLÆRING

Vedr. Navn og CPR-nummer :__________________________________________

Ja

Nej

Deltagelse i projektet

Anvendelse af tidligere udtaget materiale, som er opbevaret i
en biobank, til projektundersøgelser.

Opbevaring af nyt biologisk materiale i biobank mhp. udførelse
af projetundersøgelser.

Information om prøveresultater, som kan have betydning for
barnets senere helbredstilstand (f.eks. tendens til dannelse af
blodpropper) ønskes meddelt.

Projektets resultater ønskes oplyst når de foreligger.
Jeg bekræfter, at information om projektet er modtaget og forstået, at den komplette
deltagerinformation er læst, og at der gives samtykke til deltagelse i projektet svarende til
rubrikkerne ovenfor:
Dato: _____________

Underskrift: _____________________________________

Dato: ____________

Underskrift: ______________________________________

Underskrevne læge bekræfter, at der er givet mundtlig og skriftlig information til dette projekt,
og at der har været mulighed for at stille spørgsmål.
Dato: ____________

Underskrift: _____________________________________
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Information til voksne 18-45 år
Involvering af centralnervesystemet hos børn og unge voksne med blodkræft og
lymfeknudekræft
Et videnskabeligt forsøg
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt projekt. Du skal nu udredes for blodsygdom,
herunder for blodkræft (leukæmi) eller lymfeknudekræft. Dette foregår ved undersøgelse af
knoglemarven, rygmarvsvæsken, blodet og eventuelt lymfeknuder. Knoglemarvsprøven suges
ud fra hoftebenskammen og samtidig tages prøve af rygmarvsvæsken ved punktur i
lænderyggen.
Vi vil hermed spørge om du vil deltage i dette videnskabelige projekt, der har til formål at
forbedre diagnostikken og øge vores viden om sygdomsspredning hos børn og unge voksne
med leukæmi og lymfeknudekræft. Læg mærke til, at det er frivilligt om du deltager. Selvom
der én gang er givet tilsagn, er det altid muligt senere at fortryde. Det er heller ikke nødvendigt
at angive årsager til, hvorfor deltagelse i projektet ikke længere ønskes. Du har ret til
betænkningstid og bedes grundigt overveje deltagelse i projektet.
Biologi
Ved leukæmi vokser de syge celler i knoglemarven og ved lymfeknudekræft vokser de syge
celler i lymfesystemet. Kræftcellerne vil herfra sprede sig til andre organer
(centralnervesystemet, milt, lever, testikler). Hos mange patienter er der spredning til
centralnervesystemet.
Undersøgelser
Cellerne i knoglemarven undersøges og karakteriseres ved hjælp af en række forskellige
metoder:
 Der undersøges for specielle æggehvidestoffer (proteiner) på cellernes overflade, som er
karakteristiske for forskellige undertyper af umodne lymfeceller.
 Cellerne dyrkes i vækstmedium med henblik på kromosomundersøgelse, som kan vise
karakteristiske ændringer af kromosomernes antal eller udseende.
 Med fintfølende metoder fastlægges specifikke ændringer i cellernes arvemateriale (DNA)
og hvilke gener, der er aktive.
Rygmarvsvæsken undersøges for indhold af kræftceller ved celletælling og mikroskopi samt for
indhold af cellefrit DNA ved genetisk analyse og for indhold af specielle æggehvidestoffer
(proteiner) ved massespektrometri.
Vævsprøve fra lymfeknuder undersøges for indhold af kræftceller ved mikroskopi.
Formålet med disse undersøgelser er at stille en præcis diagnose hos de børn og unge voksne,
der har leukæmi eller lymfeknudekræft.
Forbedring af diagnostikken af kræft i centralnervesystemet
Standardmetoden til at påvise kræftceller i centralnervesystemet er ved undersøgelse af
rygmarvsvæsken for indhold af kræftceller ved celletælling og mikroskopi. Ved at undersøge for
abnorme æggehvidestoffer (proteiner) på cellernes overflade og cellefrit DNA i rygmarvsvæsken
med særligt fintfølende teknikker er det blevet muligt at finde kræftceller på langt lavere
niveauer end ved standardmetoden. Dette giver mulighed for at undersøge, om patienter med
leukæmi eller lymfeknudekræft i centralnervesystemet på lavt niveau adskiller sig fra andre
patienter. På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvad involvering af centralnervesystemet på
lavt niveau betyder for prognosen hos børn og unge voksne med leukæmi eller
lymfeknudekræft.
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Genetisk betingede forskelle i sygdomsspredning
Leukæmi og lymfeknudekræft opstår ved mutationer i arvematerialet (DNA’et). Disse
mutationer i kræftcellerne har diagnostisk og prognostisk betydning og påvirker risikoen for
spredning af kræftcellerne til centralnervesystemet. Kortlægning af de genetiske forandringer i
DNA’et er således vigtig for forståelsen af kræftsygdommens opståen og for kortlægning af den
individuelle risiko for tilbagefald af sygdommen. Man ved ikke ret meget om de genetiske
forandringer i kræftceller i rygmarvsvæsken i forhold til kræftceller i knoglemarven eller
lymfesystemet hos den samme patient.
Med særlige teknikker er det muligt at måle tusindvis af cellers aktive gener. Dette giver for
eksempel mulighed for at undersøge, om patienter med leukæmi eller lymfeknudekræft i
centralnervesystemet adskiller sig i forhold til andre patienter i aktiviteten af gener, der styrer
cellers evne til at sprede sig udenfor knoglemarven eller lymfesystemet.
Hvad går forskningsprojektet ud på
Hos de børn og unge voksne, der deltager i projektet, vil vi:
1. Undersøge hvor ofte der er kræftceller i rygmarvsvæsken ved diagnose og frem til dag
71 dag i behandlingsprotokollen samt ved eventuelt sygdomstilbagefald
2. Undersøge hvor ofte der er cellefrit DNA fra kræftceller i rygmarvsvæsken ved diagnose
og under behandling
3. Undersøge betydningen af kræftceller og cellefrit DNA fra kræftceller i rygmarvsvæsken
for prognose
4. Kortlægge molekylærbiologiske forskelle i kræftceller i henholdsvis rygmarvsvæsken og
knoglemarven
ved
leukæmi
eller
rygmarvsvæsken
og
lymfesystemet
ved
lymfeknudekræft
5. Kortlægge variationer i arvematerialet for gener, der formodes at kunne påvirke risikoen
for sygdomsspredning
6. Kortlægge biomarkører i rygmarvsvæsken, der kan have betydning for spredning af
kræftcellerne til centralnervesystemet
Hvem deltager i projektet
I dette projekt deltager børn og unge voksne, der skal udredes for kræftsygdom, der udgår fra
blodcellerne i knoglemarven og lymfesystemet.
Kræftafdelinger i hele Norden, de Baltiske lande og dele af Europa samarbejder omkring
behandlingen af børn og unge voksne med blodkræft og lymfeknudekræft. Da patienterne fra
disse afdelinger behandles efter de samme protokoller, vil de kunne indgå i dette fælles
forskningsprojekt, hvilket indebærer, at vi vil kunne drage mere sikre konklusioner af projektet,
end hvis projektet kun blev gennemført på et enkelt hospital.
Hvad sker der hvis du deltager i projektet
Behandling: Hvis du deltager i projektet, vil det ikke have nogen indflydelse på den behandling
du eventuelt skal have. Din eventuelle behandling vil således være den samme uanset om du
deltager i projektet eller ikke deltager.
Prøver: Hvis du deltager i projektet vil det have følgende konsekvenser:
1.
På nogle af de tidspunkter, hvor du alligevel skal have taget prøver fra blodet,
knoglemarven eller rygmarvsvæsken, vil der blive taget en smule ekstra materiale fra
til de ovenfor anførte analyser. Deltagelse i projektet indebærer således ikke hyppigere
kontrol eller flere blodprøver.
2.
De blod- og knoglemarvsprøver som tages vil på de enkelte prøvetagningstidspunkter
maksimalt udgøre 5 ml (og maksimalt 2 % af det samlede blodvolumen) og
rygmarvsvæskeprøverne maksimalt 7 ml. Indenfor en 4 ugers periode vil den samlede
mængde knoglemarvsprøver ikke udgøre mere end 5 % af den samlede blodvolumen.
Da disse prøver indsamles over en længere periode, og blod meget hurtigt gendannes,
vil denne prøvetagning ikke udgøre nogen belastning for dig.
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3.

4.

5.

De indsamlede prøver vil kun blive anvendt til et nyt forskningsprojekt efter tilladelse
fra en videnskabsetisk komite. Materialet vil kun blive anvendt til projekter, der
vedrører diagnostik og sygdomsspredning hos børn og unge voksne med blodkræft eller
lymfeknudekræft.
Dine eventuelle sygdoms- og behandlingsdata vil blive registreret i det fælles nordiske
register i Stockholm og de fælles europæiske registre i Stockholm og Münster.. Kun de
læger, der er ansvarlige for din behandling, samt de læger, der er ansvarlige for det
aktuelle studie vil have adgang til disse registerdata.
For at andre læger og forskere kan lære af dette videnskabelige forsøg vil resultaterne
blive publiceret i nationale og internationale tidsskrifter i anonymiseret form.

Hvem har gavn af projektet og vil det kunne påvirke min eventuelle behandling
Projektet vil ikke få nogen betydning for din eventuelle behandling. Denne vil således være
nøjagtig den samme uanset om du deltager i projektet eller ej. Derimod vil projektet
forhåbentlig kunne bidrage til, at vi i fremtiden bliver i stand til, at tilbyde børn og unge voksne
med kræft en bedre behandling. Såfremt projektet giver os ny viden, der vil føre til ændringer i
behandlingen, som indføres allerede under din eventuelle behandling, vil du naturligvis blive
informeret herom.
Bivirkninger
Fraset risiko for forbigående hovedpine, der kan forekomme ved punktur i lænderyggen uanset
volumen, forventer vi ikke, at der vil være nogen ulemper ved at deltage i projektet. Hovedpine
efter punktur i lænderyggen er relateret til punkturnålens diameter. De nåle, vi anvender, er de
samme som ved rutineprøver, hvilket kan forlænge bedøvelsen et par minutter. Da prøverne
bliver taget på tidspunkter, hvor der alligevel skal tages prøver fra blodet, knoglemarven eller
rygmarvsvæsken, forventer vi ikke, at der vil være nogen bivirkninger, komplikationer eller
risici ved at deltage i projektet. Ved deltagelse i et biomedicinsk projekt kan der dog altid være
uforudsigelige risici og belastninger.
Hvad sker der hvis jeg ikke længere ønsker at deltage i projektet
Det er fuldstændig frivilligt, om du deltager i projektet. Hvis du vælger ikke at deltage i
projektet, vil det således ikke få nogen som helst betydning for din eventuelle fremtidige
behandling. Ligeledes kan du selvom du har sagt ja til at deltage i projektet, når som helst
vælge at afbryde deltagelse. I så fald vil dette ikke spille nogen rolle for din videre behandling,
og der skal ikke gives nogen grund til beslutningen om ikke længere at deltage i projektet.
Hvad sker der, hvis projektet standses eller en patient udelukkes fra deltagelse
Hvis projektet standses forud for det planlagte, vil alle patienter, der har deltaget, blive
informeret om hvorfor projektet er blevet afbrudt. En patient kan blive udelukket fra projektet,
fordi patienten viser sig at have en anden diagnose, eller hvis de prøver, der skal bruges til
studiet ikke kan blive taget. I så fald vil patienten blive informeret om årsagen til at han/hun er
udelukket fra studiet.
Forsøgsresultater af mulig væsentlig betydning for helbredstilstand
I forbindelse med projektet kan de planlagte analyser føre til resultater, der kan have betydning
for din fremtidige helbredstilstand. Med mindre dine forældre udtrykkeligt ved deres underskrift
tilkendegiver, at de ønsker at modtage sådanne oplysninger, vil vi ikke give dem disse
informationer.
Etiske aspekter
Projektet er anmeldt til Datatilsynet og er i henhold til gældende lovgivning anmeldt til den
Videnskabsetiske Komite for Region Hovedstaden.
Økonomisk støtte og vederlag
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Projektet er startet af professor Kjeld Schmiegelow i samarbejde med den øvrige projektgruppe
og det er støttet økonomisk af følgende fonde: Rigshospitalets forskningspuljer (1.668.000),
Børnecancerfonden (5.073.100), Dansk Kræftforsknings Fond (175.000), Anders Hasselbalchs
Fond til leukæmiens bekæmpelse (40.000), Elna og Jørgen Fagerholt Pedersens
Kræftforskningsfond (35.000), Axel Muusfeldts fond (125.000), Otto Christensens Fond
(60.000), Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond (40.000), Hasselbalch og Lykkegaard
Andersens Forskningsfond (40.000), Eva og Henry Frænkels Mindefond (50.000), Dagmar
Marshalls Fond (100.000), Kong Christien den tiendes fond (10.000), Thora og Viggo Groves
Mindelegat (20.000), Nordic Cancer Union (373.045) og Novo Nordisk Fonden (2.450.000).
Støtten indgår til aflønning af forsøgspersonale samt til laboratorieanalyser. Støtten udbetales
til og administreres af Rigshospitalets Fondsadministration, der er underkastet Rigsrevisionen.
Den forsøgsansvarlige er ikke tilknyttet nogle af de virksomheder, der laver den medicin, der
bruges til behandling af leukæmi eller lymfeknudekræft, og har heller ikke nogen tilknytning til
de fonde, der har støttet projektet. Patienterne modtager ikke vederlag ved deltagelse i
forsøget.
Opbevaring af prøverne
Da udviklingen af genetiske og medicinanalyser udvikles hastigt i disse år, vil overskydende
materiale fra prøverne blive opbevaret nedfrossent i 15 år med henblik på, at det senere vil
være muligt at supplere de oprindelige analyser med yderligere analyser, således at der opnås
et mere præcist billede af årsagerne til forskelle i sygdomsspredning. Prøverne vil blive
opbevaret under hensyntagen til lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven.
Såfremt du måtte ønske det, kan du få dit materiale destrueret.
Hvad hvis jeg har yderligere spørgsmål
Såfremt du har yderligere spørgsmål til projektet er du velkommen til at rette henvendelse til
de læger der er ansvarlige for projektet og som er anført nedenfor. Du opfordres desuden til at
læse skrivelsen om forsøgspersoners rettigheder i forbindelse med deltagelse i et
sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der er vedhæftet sidst i denne skrivelse.
Med venlig hilsen
Ulrik Malthe Overgaard
Overlæge
Klinik for Blodsygdomme
Rigshospitalet
ulrik.malthe.overgaard@regionh.dk
TLF: 3545 5375
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Involvering af centralnervesystemet hos børn og unge voksne med blodkræft og
lymfeknudekræft
Samtykkeerklæring til i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information og jeg ved nok om formål, metode, fordele og
ulemper til at give mit samtykke.
Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden, at
jeg mister mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.
Jeg ________________________________________(navn) giver samtykke til at deltage i
forskningsprojektet og jeg har fået kopi af dette samtykkeark samt en kopi af den skriftlige
information om projektet til eget brug.
Dato: _______________________

Underskrift:____________________________________

Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultat samt eventuelle konsekvenser
for dig?
Ja______ (sæt kryds)

Nej______ (sæt kryds)

Opbevaring af biologisk materiale
Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget mundtligt og skriftlig information vedrørende
opbevaring af biologisk materiale til de i projektet beskrevne undersøgelser.
Ønsker du at give samtykke til opbevaring af biologisk materiale i en forskningsbiobank?
Ja______ (sæt kryds)

Nej______ (sæt kryds)

Dato: _______________________ Underskrift:____________________________________
Erklæring fra den informerende læge
Jeg erklærer, at patienten har modtaget mundtligt og skriftligt information om dette
videnskabelige projekt.
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at patienten kan træffe
beslutning om deltagelse i forsøget.
Navnet på informerende læge:__________________________
Dato: _______________________

Underskrift:____________________________________

1

Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide, at:
 din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kun kan ske efter, at du har fået både skriftlig og
mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkeerklæringen.
 du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan trække dit samtykke til
deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker
dette ikke din ret til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte have.
 du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til informationssamtalen.
 du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen.
 oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om dig,
som fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt.
 behandling af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i
databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt sundhedsloven. Den dataansvarlige i
forsøget skal orientere dig nærmere om dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.
 der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens bestemmelser. Det vil
sige, at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende forsøgets tilrettelæggelse, bortset fra de dele,
som indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre.
 der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden
for sundhedsvæsenet. Hvis der under forsøget skulle opstå en skade kan du henvende dig til
Patienterstatningen, se nærmere på www.patienterstatningen.dk

De Videnskabsetiske Komiteer for
Region Hovedstaden (6 komiteer)
Tlf.: +45 38 66 63 95
E-mail: vek@regionh.dk
Hjemmeside: www.regionh.dk/vek

De Videnskabsetiske Komiteer for
Region Syddanmark (2 komiteer)
Tlf.: + 45 76 63 82 21
E-mail: komite@rsyd.dk
Hjemmeside:
www.regionsyddanmark.dk/komite

Den Videnskabsetiske Komité for
Region Nordjylland Tlf.: +45 97 64
84 40
E-mail: vek@rn.dk
Hjemmeside: www.rn.dk/vek

Den Videnskabsetiske Komité for
Region Sjælland
Tlf.: +45 93 56 60 00
E-mail: RVKsjaelland@regionsjaelland.dk
Hjemmeside:
https://www.regionsjaelland.dk/sun
dhed/forskning/forfagfolk/videnska
bsetisk-komite/Sider/default.aspx

De Videnskabsetiske Komiteer for
Region Midtjylland (2 komiteer)
Tlf.: +45 78 41 01 83
/ +45 78 41 01 82 / +45 78 41 01 81
E-mail: komite@rm.dk
Hjemmeside: www.komite.rm.dk

National Videnskabsetisk Komité
Tlf.: +45 72 21 68 55
E-mail: kontakt@nvk.dk
Hjemmeside: www.nvk.dk

Dette tillæg er udarbejdet af det videnskabsetiske komitésystem og kan vedhæftes den skriftlige information om det
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt. Spørgsmål til et konkret projekt skal rettes til projektets
forsøgsansvarlige. Generelle spørgsmål til forsøgspersoners rettigheder kan rettes til den komité, som har godkendt
projektet.
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