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SAMMENDRAG AF DELTAGERINFORMATIONEN
Sponsor:

Genzyme Corporation

Forsøgslæge:

Overlæge Peter Kampmann

Forsøgsstedets adresse: Hæmofilicenter Rigshospitalet, Afsnit 4032,
Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Telefon:

+45 35 45 13 59 / +45 35 45 17 33

Forsøgets titel: ATLAS-INH: Et fase 3-forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af
fitusiran til forsøgsdeltagere med hæmofili A eller B med hæmmende antistoffer mod Faktor
VIII eller IX
Indledning: Vi vil gerne spørge, om du vil overveje at deltage i et videnskabeligt forsøg, hvor vi
undersøger en mulig behandling af hæmofili. Forsøget sponsoreres af Genzyme Corporation, et
Sanofi firma. Det er helt frivilligt at deltage i forsøget, dvs. du kan vælge at deltage eller ikke at
deltage. Du skal også læse hele den uforkortede deltagerinformation, hvor der står mere om
forsøget.
Formålet med forsøget: Hæmofili A og B er sjældne blødersygdomme, hvor blodet ikke
størkner normalt. Det betyder, at mennesker med hæmofili kan bløde i længere tid efter en skade,
eller at de kan begynde at bløde af sig selv. Nogle mennesker med hæmofili danner også
“hæmmere” mod deres almindelige faktorbehandling. “Hæmmere” er antistoffer (dvs. nogle
proteiner som immunsystemet laver), der forhindrer faktorbehandlingen i at virke, så det bliver
endnu sværere at få blodet til at størkne.
Vi spørger dig, om du vil overveje at deltage, fordi du er en mand med svær hæmofili A eller B
med hæmmere (inhibitor-antistoffer) og er 18 år eller ældre. Du bruger allerede de såkaldte
“bypass-stoffer” (forkortes BPA) til behovsbehandling af din hæmofili.
Formålet med forsøget er at finde ud af, om forebyggende behandling med forsøgslægemidlet
fitusiran kan nedsætte antallet af blødninger, som forsøgsdeltagerne får i forsøgsperioden. Dette
omfatter vurdering af alle de mulige forbedringer af forsøgsdeltagernes hæmofili og de
bivirkninger, som forsøgsdeltagerne kan få ved behandling med fitusiran. I forsøget undersøger
vi også, hvordan kroppen behandler (fordeler, nedbryder og udskiller) fitusiran, og det sker ved
at måle mængden af fitusiran, der når ud i blodet, efter at det er givet til forsøgsdeltagerne.
Forsøgslægemiddel: Ved en computerbaseret lodtrækning (randomisering) bliver du tilfældigt
tildelt behandling med enten 80 mg fitusiran eller fortsættelse af din nuværende
behovsbehandling med BPA. 2 ud af 3 forsøgsdeltagere får fitusiran, og 1 ud af 3
forsøgsdeltagere fortsætter med deres nuværende behovsbehandling.
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Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, må du gerne bruge BPA efter behov til at
behandle blødninger, men dette vil være i lavere doser, end du er vant til, og behandlingen skal
foregå i tæt telefonisk kontakt med hæmofilicentret.
Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, får du en dosis på 80 mg som en indsprøjtning
under huden hver 28. dag i 9 måneder i alt. Indsprøjtningen bliver sandsynligvis givet på maven.
Forsøgslægen kan dog også vælge at give den på overarmen eller låret. Hver sprøjte indeholder
80 mg fitusiran, så du får 1 indsprøjtning ved hvert behandlingsbesøg.
Dette er et ikke-blindet forsøg. Det betyder, at både du og forsøgspersonalet ved, hvilken
behandling du får, og at ingen forsøgsdeltagere er ubehandlede eller får placebo-medicin.
Forsøgsprocedurer: Hvis du vil deltage, og når du har underskrevet og dateret
samtykkeerklæringen, er der et indledende screeningsbesøg, hvor der bliver foretaget nogle
undersøgelser for at finde ud af, om forsøget er velegnet til dig. Hvis alle screeningsundersøgelser viser, at du kan deltage i forsøget, skal du komme tilbage til hospitalet inden for
60 dage for at starte i forsøget. Bagefter skal du komme til nogle flere besøg, hvor du skal tale
med forsøgslægen, have behandling og medvirke til nogle flere undersøgelser og vurderinger.
Forsøget varer op til 11 måneder, regnet fra det tidspunkt hvor du underskriver
samtykkeerklæringen og indtil det sidste planlagte besøg (“Måned 9”).
Hvis du gennemfører forsøget, bliver du måske spurgt, om du vil deltage i et forlængelsesforsøg,
hvor alle forsøgsdeltagerne får fitusiran. Det forsøg kræver et særskilt samtykke. Hvis du ikke
deltager i forlængelsesforsøget, og hvis du fik fitusiran, skal du komme til nogle antitrombin
(AT) kontrolbesøg på forsøgsstedet én gang om måneden. Disse besøg finder sted, indtil ATværdien igen er oppe på mindst 60 % (i henhold til det centrale laboratorium eller efter
forsøgslægens skøn i samarbejde med forsøgets medicinske rådgiver). Dette kan tage op til ca. 6
måneder.
Nedenfor er der en beskrivelse af undersøgelser og procedurer i forsøget:
•

Sygehistorie: Forsøgslægen spørger dig om eventuelle nuværende eller tidligere
sygdomme og om din medicin. Forsøgslægen indsamler også information om din
hæmofili, herunder brug af BPA, blødninger og hvordan hæmofilien påvirker dig.

•

Demografi: Forsøgslægen indsamler information om dig, f.eks. din fødselsdato og
etniske baggrund (kun til forskningsformål).

•

Elektronisk dagbog (e-dagbog) over blødninger og brug af BPA: Ved screeningsbesøget
får du udleveret en e-dagbog som led i forsøget, og du bliver oplært i at bruge den. Mens
du er med i forsøget (Dag 1 til Måned 9), skal du i e-dagbogen registrere eventuelle
blødninger, og hvornår de forekom. Du skal også registrere, hver gang du bruger BPA.

•

Vejledning om fitusiran (for forsøgsdeltagere og omsorgspersoner): Hvis du får fitusiran,
er dine AT-værdier lavere end normalt, og det kan give ændringer i blodets evne til at
størkne. Der sker ændringer i din behandling af hæmofili. Forsøgslægen vejleder dig i,
hvordan du skal behandle din hæmofili, mens du får behandling med fitusiran.
Helbredsundersøgelse: Forsøgslægen foretager en helbredsundersøgelse af dig for at
vurdere visse af, eller alle, disse områder af kroppen eller organsystemer: hoved, øjne,
ører, næse og svælg, brystkasse, lunger, hjerte, mave, knogler, hud, hals og nervesystem.

•
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Højde og vægt: Du bliver målt og vejet.
Vitalværdier: Forsøgslægen måler blodtryk, puls, legemstemperatur og vejrtrækning.
Hjertediagram (EKG): Denne undersøgelse registrerer hjertets elektriske aktivitet og
tager kun nogle få minutter.
FibroScan eller FibroTest: En af disse undersøgelser bliver foretaget ved
screeningsbesøget, men kun hvis du har haft leverbetændelse type C. Disse
undersøgelser er hurtige og enkle og bruges til at måle graden af betændelse i leveren.
FibroScan gør brug af ultralyd, og FibroTest gør brug af blodprøver.
Blodprøver: Der bliver taget blodprøver for at:
▪ Undersøge om du har andre sygdomme i blodstørkningen end hæmofili.
To af disse undersøgelser kræver genetisk undersøgelse.
▪ Undersøge hvordan lever, nyrer, blod og andre organsystemer fungerer.
▪ Måle mængden af AT og andre stoffer i blodet, der viser, hvor godt dit
blod størkner, og hvordan din krop reagerer på fitusiran.
▪ Måle mængden af hæmmere, som kroppen danner.
▪ Undersøge om din krop laver en immunreaktion (som en allergisk
reaktion) mod fitusiran.
▪ Hvis du får fitusiran, bliver der også taget blodprøver for at måle, hvor
meget fitusiran du har i blodet, og for at finde ud af, hvordan kroppen
behandler (fordeler, nedbryder og udskiller) fitusiran.
▪ Hvis du giver tilladelse, bliver der taget nogle ekstra blodprøver til
forskning i DNA og RNA, undersøgelse af signalstoffer vedrørende
hæmofili og beslægtede tilstande, undersøgelse af eventuelle nye forhold
vedrørende sikkerheden og undersøgelser i forbindelse med udviklingen
af fitusiran.

•

Urinprøver: Til kontrol af din lever- og nyrefunktion og til eventuel fremtidig forskning
(hvis du giver tilladelse til det).

•

Undersøgelse af leddene: Hæmofilicentrets fysioterapeut undersøger dine led og
udfylder en ledstatus.

•

Spørgeskemaer: Forsøgslægen beder dig udfylde en række spørgeundersøgelser og
spørgeskemaer for at vurdere følgende:

•

▪

Dit velbefindende og hvordan du har det.

▪

Hvordan hæmofilien påvirker din bevægelighed.

▪

Hvor tilfreds du er med din hæmofilibehandling.

Gennemgang af dit helbred og din medicin: Forsøgslægen eller forsøgssygeplejersken
kontakter dig hver 2. uge for at høre om dit helbred, eventuelle ændringer i din medicin,
og om du har brugt BPA for nylig.
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Mulige fordele, bivirkninger og risici samt muligt ubehag
Det vigtigste for forsøgspersonalet er at værne om din sikkerhed i hele forsøgsperioden. Fitusiran
kan dog give bivirkninger, herunder sjældne bivirkninger eller bivirkninger, som vi endnu ikke
kender til.
Mulige bivirkninger af fitusiran:
• Blodpropper
• Ændringer i leverfunktionen
• Risiko for blødning
• Reaktioner på stedet for indsprøjtningen
• Allergiske reaktioner
• Skader på et ufødt barn
Andre risici eller ubehag ved forsøgsprocedurerne:
• Blodprøvetagning
• EKG
• FibroScan/FibroTest
• Opdagelse af andre tilstande (på samtykkeerklæringen har du mulighed for at vælge, at
vi ikke skal fortælle dig om dette).
Hvis du mener, at der er sket en forværring af dit helbred eller velbefindende, eller hvis du har
haft uventede eller usædvanlige symptomer, skal du omgående kontakte forsøgspersonalet. Det
gælder også, selvom du ikke mener, at disse problemer skyldes forsøgsprocedurerne eller
fitusiran.
Mulige fordele ved at deltage:
• Du kan muligvis have en fordel af at få fitusiran i form af færre blødningsepisoder.
• Du får måske – eller måske ikke – nogen fordele af at deltage i forsøget.
• Måske kan informationen fra forsøget være til hjælp ved udvikling af en ny fremtidig
behandling til patienter med hæmofili.
Det er op til dig at beslutte, om du vil deltage i forsøget. Du kan vælge at deltage eller ikke
deltage i forsøget. Selvom du vil deltage, kan du skifte mening, efter at du har underskrevet
samtykkeerklæringen. Du kan altid udgå af forsøget uden at fortælle hvorfor, uden at det får
nogen uheldige følger for dig, og uden at du mister noget af den behandling på dit
hæmofilicenter, som du ellers har ret til.
I vedlagte deltagerinformation kan du læse mere om forsøget, forsøgsprocedurerne og risici og
om dine rettigheder.
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DELTAGERINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG

SPONSORS NAVN:

Genzyme Corporation

SPONSORS ADRESSE:

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, USA

FORSØGSNUMMER:

ALN-AT3SC-003 (kaldes også EFC14768)

FORSØGETS DANSKE TITEL:

ATLAS-INH: Et fase 3-forsøg til vurdering af
effekten og sikkerheden af fitusiran til
forsøgsdeltagere med hæmofili A eller B med
hæmmende antistoffer mod Faktor VIII eller IX

FORSØGETS ENGELSKE TITEL:

ATLAS-INH: A Phase 3 Study to Evaluate the
Efficacy and Safety of Fitusiran in Patients with
Hemophilia A or B, with Inhibitory Antibodies
to Factor VIII or IX

KORT DANSK TITEL:

ATLAS-INH: Et forsøg med fitusiran til
forsøgsdeltagere med hæmofili med hæmmere,
som tidligere har fået behovsbehandling

KORT ENGELSK TITEL:

ATLAS-INH: A study of fitusiran in hemophilia
patients with inhibitors previously receiving ondemand treatment

EUDRACT-NUMMER:

2016-001463-36

NAVN PÅ PERSON MED ANSVAR FOR
FORSØGET (FORSØGSLÆGE):

Overlæge Peter Kampmann

FORSØGSSTEDETS ADRESSE:

Hæmofilicenter Rigshospitalet, Afsnit 4032,
Hæmatologisk
Afdeling,
Rigshospitalet,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

TELEFONNUMMER(-NUMRE) I DAGTIDEN:

+45 35 45 13 59 / +45 35 45 17 33

TELEFONNUMMER(-NUMRE) EFTER
NORMAL ARBEJDSTID

+45 35 45 11 34 / +45 35 45 13 59

INDLEDNING
Vi vil gerne spørge, om du vil overveje at deltage i et videnskabeligt forsøg, hvor vi undersøger en mulig
behandling af hæmofili. Før du beslutter dig, vil vi gerne sikre os, at du forstår, hvorfor forsøget bliver
udført, og hvad det indebærer for dig at deltage. Det er helt frivilligt at deltage i forsøget, dvs. du kan
vælge at deltage eller ikke at deltage. Forsøgspersonalet gennemgår denne deltagerinformation med dig
og svarer på alle dine spørgsmål. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven/veninde eller en
bekendt med til denne gennemgang.
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Du er velkommen til at spørge os, hvis du er i tvivl om noget. Du er også velkommen til at drøfte forsøget
og det, der står i denne deltagerinformation, med dine nærmeste, f.eks. din partner, familie,
venner/veninder og din praktiserende læge.
Når du har overvejet al information om forsøget og fået svar på alle dine spørgsmål, og hvis du vil
deltage, beder forsøgspersonalet dig underskrive og datere samtykkeerklæringen (findes til sidst i denne
deltagerinformation), og det skal ske, før der bliver foretaget nogen forsøgsprocedurer. Du kan altid
trække dit samtykke tilbage uden at fortælle hvorfor. Dette vil ikke på nogen måde påvirke din fremtidige
behandling.
HÆMOFILI
Hæmofili A og B er blødersygdomme, hvor blodet ikke størkner normalt. Det betyder, at mennesker med
hæmofili kan bløde i længere tid efter en skade, eller at de kan begynde at bløde af sig selv. Dette sker,
fordi mennesker med hæmofili ikke har ret meget, eller slet intet, af nogle bestemte blodstørkningsfaktorer. Blodstørknings-faktorer er proteiner i blodet, der hjælper kroppen med at stoppe en blødning, og
derved sørge for at blodets karbane er intakt. Nogle mennesker med hæmofili danner også “hæmmere”
mod deres almindelige faktorbehandling. “Hæmmere” er antistoffer (dvs. nogle proteiner som
immunsystemet laver), der forhindrer faktorbehandlingen i at virke, så det bliver endnu sværere at få
blodet til at størkne.
FORMÅLET MED FORSØGET
Formålet med forsøget er at finde ud af, om forebyggende behandling med forsøgslægemidlet fitusiran
(udtales “fi-tu-si-ran”) kan nedsætte antallet af blødninger, som forsøgsdeltagerne får i forsøgsperioden.
Dette omfatter vurdering af alle de mulige forbedringer af forsøgsdeltagernes hæmofili og de
bivirkninger, som forsøgsdeltagerne kan få ved behandling med fitusiran. I forsøget undersøger vi også,
hvordan kroppen behandler (fordeler, nedbryder og udskiller) fitusiran, og det sker ved at måle mængden
af fitusiran, der når ud i blodet, efter at det er givet til forsøgsdeltagerne.
Hvis du vil deltage, kontrollerer forsøgslægen nøje din hæmofili og din sikkerhed ved hjælp af forskellige
undersøgelser og observationer. Hver undersøgelse bliver beskrevet nærmere i denne deltagerinformation.
Hvis du ikke kan eller vil medvirke til en eller flere af disse undersøgelser, er det vigtigt at tale med
forsøgslægen om dette.
FORSØGSLÆGEMIDLET
Fitusiran er et forsøgslægemiddel, som sponsor er ved at udvikle til behandling af hæmofili. Ordet
“forsøgslægemiddel” betyder, at fitusiran stadig bliver undersøgt og endnu ikke er godkendt af
Lægemiddelstyrelsen eller andre tilsynsmyndigheder, og at det ikke kan købes som lægemiddel.
Fitusiran kan måske gøre det muligt at forhindre, eller nedsætte hyppigheden af, hæmofili-relateret
blødning hos patienter med hæmofili. Forsøgslægen forklarer nedenstående information om, hvordan man
mener, at fitusiran virker.
Menneskets regulering af blodstørkningen er en kompleks balance imellem en lang række molekyler og
cellebestanddele. Nogle af disse fremmer blodets størkning. Andre af disse er modregulerende, så
kroppen kan sørge for, at blodet kun størkner på de enkelte steder hvor der er blødning, og at der ikke
kommer uhensigtsmæssig blodstørkning andre steder med dannelse af uønskede blodpropper.
Antitrombin er et af kroppens modregulerende molekyler, som hjælper med at bremse blodstørkningen.
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Det har vist sig, at personer der er født med hæmofili, men som tilfældigvis også er født med mangel på
antitrombin, kun har en mild blødningstendens. Man har derfor prøvet at nedsætte antitrombin hos andre
blødere, hvorved det har vist sig at de får færre blødninger.
Fitusiran virker ved at nedsætte mængden af antitrombin. Det er i Fase 1 og Fase 2 forsøg på mennesker
blevet påvist, at nedsættelse af AT med Fitusiran sænker antallet af blødninger, som en person med
hæmofili A eller B får.
For at forstå den molekylære virkningsmekanisme af Fitusiran, skal man kende lidt til DNA, der er
kroppens arvemateriale: DNA (deoxyribonukleinsyre) er det kemiske stof i cellerne, der danner vores
gener og indeholder den biologiske information, der styrer funktion af kroppen. RNA (ribonukleinsyre) er
det kemiske stof, som cellerne bruger til at kopiere og aflæse DNA-koden, så cellerne har en opskrift eller
skabelon at danne proteiner ud fra. siRNA (small interfering RNA) er nogle kemiske stoffer, der påvirker
specifikke RNA, og forhindrer dem i at danne nogle bestemte proteiner. siRNA er en del af en naturlig
mekanisme, der regulerer dannelsen af proteiner i kroppen.
Fitusiran består af et lille kunstigt siRNA-molekyle, der er bundet til et sukkerstof, så det bliver nemmere
at få siRNA ind i leveren. Fitusiran er et kunstigt fremstillet siRNA, der påvirker dannelsen af
Antitrombin i leveren. Det virker ved midlertidigt at blokere RNA’s evne til at danne AT, og det medfører
en nedsat mængde antitrombin i leveren og blodet.
Per 31. august 2017 har 42 mænd med svær eller moderat hæmofili A eller B fået fitusiran.
DERFOR SPØRGER VI DIG, OM DU VIL OVERVEJE AT DELTAGE
Vi spørger dig, om du vil overveje at deltage, fordi du er en mand med svær hæmofili A eller B med
hæmmere (Inhibitor-antistoffer) og er 18 år eller ældre. Du bruger allerede de såkaldte “bypass-stoffer”
(forkortes BPA) til behovsbehandling af din hæmofili.
Hvis du vil deltage, beder forsøgslægen dig komme til et indledende besøg (“screeningsbesøg”), hvor der
bliver foretaget nogle undersøgelser for at finde ud af, om forsøget er velegnet til dig. Disse bliver
beskrevet senere i denne deltagerinformation.
DET ER FRIVILLIGT AT DELTAGE
Det er op til dig at beslutte, om du vil deltage i forsøget. Du kan vælge at deltage eller ikke deltage i
forsøget. Selvom du vil deltage, kan du skifte mening, efter at du har underskrevet samtykkeerklæringen.
Du kan altid udgå af forsøget uden at fortælle hvorfor, uden at det får nogen uheldige følger for dig, og
uden at du mister noget af den behandling på dit hæmofilicenter, som du ellers har ret til. Det får ingen
betydning for dit forhold til din(e) læge(r) eller for din videre behandling. Disse vilkår er beskrevet i
Helsinki-deklarationen, og er en vigtig forudsætning for at beskytte personer der indgår i
lægemiddelforsøg. Din forsøgslæge på hæmofilicenter er vant til at arbejde med patienter i forsøg, og
vant til disse vilkår.
HVIS DU VIL DELTAGE
Forsøget bliver udført på mange forskellige forsøgssteder rundt om i verden. Vi forventer, at der kommer
til at deltage ca. 54 mandlige forsøgsdeltagere med hæmofili med hæmmere. Vi regner med, at ca. 5
forsøgsdeltagere har hæmofili B. Vi forventer, at der kommer til at deltage ca. 1 forsøgsdeltager i
Danmark.
I forsøget er der en lodtrækning. Ved en computerbaseret lodtrækning (randomisering) bliver du tilfældigt
tildelt enten 80 mg fitusiran eller fortsættelse af din nuværende behovsbehandling med BPA. 2 ud af 3
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forsøgsdeltagere får fitusiran, og 1 ud af 3 forsøgsdeltagere fortsætter med deres nuværende
behovsbehandling.
Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, må du gerne bruge BPA efter behov til at behandle
blødninger, men dette vil være i lavere doser end du er vant til, og behandling skal foregå i tæt telefonisk
kontakt med hæmofilicentret. Der er yderligere vejledning i afsnittet “Dit ansvar som forsøgsdeltager”. Vi
beder dig læse dette afsnit grundigt.
Forsøget er beskrevet i det følgende.
Forsøgets varighed
Hvis du vil deltage, og når du har underskrevet og dateret samtykkeerklæringen, er der et indledende
screeningsbesøg, hvor der bliver foretaget nogle undersøgelser for at finde ud af, om forsøget er velegnet
til dig. Hvis alle screenings-undersøgelser viser, at du kan deltage i forsøget, skal du komme tilbage til
hospitalet inden for 60 dage for at starte i forsøget. Bagefter skal du komme til nogle flere besøg, hvor du
skal tale med forsøgslægen, have behandling og medvirke til nogle flere undersøgelser og vurderinger.
Forsøget varer op til 11 måneder, regnet fra det tidspunkt hvor du underskriver samtykkeerklæringen og
indtil det sidste planlagte besøg (“Måned 9”).
Hvis du gennemfører forsøget, bliver du måske spurgt, om du vil deltage i et forlængelsesforsøg, hvor alle
forsøgsdeltagerne får fitusiran. Det forsøg kræver et særskilt samtykke. Der er ingen garanti for, at der vil
være et forlængelsesforsøg til dig, eller at du kan deltage i det. Forsøgslægen informerer dig, hvis det
bliver aktuelt. Hvis forlængelsesforsøget bliver tilbudt, indebærer det således at forsøgspersoner som har
fået fitusiran ved lodtrækning kan fortsætte med dette, og at de forsøgspersoner som skulle fortsætte i
forsøg med deres vanlige faktormedicin vil blive tilbudt at skifte til Fitusiran hvis de ønsker det.
Hvis du ikke deltager i forlængelsesforsøget, og hvis du fik fitusiran, skal du komme til nogle antitrombin
(AT) -kontrolbesøg på forsøgsstedet én gang om måneden. Disse besøg finder sted, indtil AT-værdien
igen er oppe på mindst 60 % (i henhold til det centrale laboratorium eller efter forsøgslægens skøn i
samarbejde med forsøgets medicinske rådgiver). Dette kan tage op til ca. 6 måneder.
Forsøget er beskrevet i diagrammet nedenfor:

Design for ATLAS-INH forsøget

54 forsøgsdeltagere

Op til 2 måneder

Behandlingsperiode

Tildeling af behandling

Screeningsperiode

Gruppe A
Fitusiran forebyggelse

Opfølgning eller deltagelse
i ATLAS-OLE*

36 forsøgsdeltagere

Gruppe B
Fortsæt nuværende behandling
18 forsøgsdeltagere
9 måneder

Op til 6 måneder

*Deltagelse i ATLAS-OLE
kan vare i op til 2 år
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I afsnittet “Undersøgelser og vurderinger i forsøget” er der en beskrivelse af de undersøgelser og
vurderinger, der bliver foretaget i forsøgsperioden. Afsnittet “Forsøgsprocedurer” beskriver, hvornår disse
undersøgelser og vurderinger finder sted.
Dosering af forsøgslægemiddel
Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, får du en indsprøjtning under huden i en dosis på 80 mg
hver 28. dag i 9 måneder i alt. Indsprøjtningen bliver sandsynligvis givet på maven. Forsøgslægen kan
dog også vælge at give den på overarmen eller låret. Hver sprøjte indeholder 80 mg fitusiran, så du får 1
indsprøjtning ved hvert behandlingsbesøg. Hvis du gerne vil vide mere om doseringen, er du velkommen
til at spørge forsøgslægen.
80 mg fitusiran

1 indsprøjtning

Dette er et ikke-blindet forsøg. Det betyder, at både du og forsøgspersonalet ved, hvilken behandling du
får, og at ingen patienter er ubehandlede eller får placebo-medicin.
Hvis du af en eller anden grund stopper med at få fitusiran i forsøgsperioden, bliver du bedt om at komme
til resten af besøgene (herunder AT-kontrolbesøgene) og medvirke til alle procedurerne, hvis det er
muligt. Du kan tale med din læge om, hvilken behandling du får for din hæmofili i løbet af den periode.
Hvis du vælger at udgå af forsøget, og hvis du ikke vil komme til resten af besøgene og medvirke til alle
procedurerne, bliver du bedt om at komme til et afsluttende besøg på forsøgsstedet (Slut-på-deltagelse
besøget), hvis det er muligt.
I forsøgsperioden vurderer en gruppe uafhængige eksperter (en datamonitoreringskomité) løbende
sikkerhedsdata fra alle forsøgsdeltagerne for at sikre, at det undervejs er sikkert for forsøgsdeltagerne at få
fitusiran. Hvis datamonitoreringskomitéen finder betydende risici undervejs, kan komitéen kræve at
forsøget sættes på pause, eller standses helt.
Undersøgelser og vurderinger i forsøget
Efter at du har givet skriftligt informeret samtykke, bliver der foretaget nogle tests, undersøgelser og
procedurer i forsøgsperioden. I skemaet sidst i afsnittet “Forsøgsprocedurer” kan du finde mere
information om, hvornår disse finder sted. Hvis du har nogen betænkeligheder med hensyn til nogle af
disse undersøgelser, er du velkommen til at tale med forsøgslægen.
Nedenfor er der en beskrivelse af undersøgelser og procedurer i forsøget:
•

Sygehistorie: Forsøgslægen spørger dig om eventuelle nuværende eller tidligere sygdomme, om
din medicin (herunder medicin på recept, medicin i håndkøb, urtemedicin, vitaminer og
mineraler). Det er vigtigt, at du svarer fyldestgørende på alle spørgsmålene, da visse lægemidler
kan give uønskede reaktioner sammen med fitusiran og påvirke dit helbred. Du skal også fortælle
forsøgslægen, hvis du har deltaget i, eller i øjeblikket deltager i, andre videnskabelige forsøg.
Forsøgslægen indsamler også information om din hæmofili, herunder brug af BPA, blødninger
og hvordan hæmofilien påvirker dig.

•

Demografi: Forsøgslægen indsamler information om dig, f.eks. din fødselsdato og etniske
baggrund (kun til forskningsformål).

•

Elektronisk dagbog (e-dagbog) over blødninger og brug af BPA: Ved screeningsbesøget får du
udleveret en e-dagbog som led i forsøget, og du bliver oplært i at bruge den. Mens du er med i
forsøget (Dag 1 til Måned 9), skal du i e-dagbogen registrere eventuelle blødninger, og hvornår
de forekom. Du skal også registrere, hver gang du bruger BPA.
o Du skal tage en quiz om brug af e-dagbogen.
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Forsøgspersonalet kontakter dig mindst hver 2. uge for at sikre, at du har registreret hver
eneste blødning og brug af BPA i e-dagbogen.
Forsøgslægen gennemgår e-dagbogen ved hvert besøg.
Forsøgslægen har adgang til e-dagbogen i forsøgsperioden og kan kontakte dig, når du
har foretaget en registrering, hvis han/hun har spørgsmål.

•

Vejledning om fitusiran (for forsøgsdeltagere og omsorgspersoner): Hvis du får fitusiran, er dine
AT-værdier lavere end normalt, og det kan give ændringer i blodets evne til at størkne. Der sker
ændringer i din behandling af hæmofili. Forsøgslægen vejleder dig i, hvordan du skal behandle
din hæmofili, mens du får behandling med fitusiran.

•

Helbredsundersøgelse: Forsøgslægen foretager en helbredsundersøgelse af dig for at vurdere
visse af, eller alle, disse områder af kroppen eller organsystemer: hoved, øjne, ører, næse og
svælg, brystkasse, lunger, hjerte, mave, knogler, hud, hals og nervesystem.

•

Højde og vægt: Du bliver målt og vejet.

•

Forsøgslægen måler blodtryk, puls, legemstemperatur og vejrtrækning.

•

Hjertediagram (EKG): Denne undersøgelse registrerer hjertets elektriske aktivitet og tager kun
nogle få minutter.

•

FibroScan eller FibroTest: Disse undersøgelser er hurtige og enkle og bruges til at måle graden
af betændelse i leveren. En af disse undersøgelser bliver foretaget ved screeningsbesøget, men
kun hvis du har haft leverbetændelse type C, der er en smitsom sygdom, som skyldes
leverbetændelse C-virus og mest rammer leveren. FibroScan gør brug af ultralyd, og FibroTest
gør brug af blodprøver. Resultaterne af undersøgelsen kan være afgørende for, om du kan
deltage i forsøget.

•

Blodprøver: Der bliver taget blodprøver flere gange i forsøgsperioden. Der bliver taget
blodprøver til følgende:
o

o
o
o
o

o

Screeningsundersøgelser for at finde ud af, om du har andre sygdomme i blodstørkningen
end hæmofili (hvis det ikke allerede fremgår af tidligere undersøgelser). Disse lidelser
kan gøre, at der nemmere bliver dannet blodpropper. To af disse undersøgelser kræver
genetisk undersøgelse, som er en lægelig undersøgelse, der kan påvise ændringer i gener
eller proteiner. I forsøget undersøger vi 2 bestemte gener, der styrer dannelsen af
blodstørkne-proteinerne protrombin og faktor V, så vi får bekræftet eller afkræftet en
mistænkt genetisk blodstørkne-lidelse. Hvis nogle af disse undersøgelser viser, at du har
en anden blodstørkne-lidelse, kan du ikke deltage i forsøget, og du vil blive informeret og
rådgivet omkring dette af din forsøgslæge, som er specialist i blodets størkningssystem.
Almindelige undersøgelser for at kontrollere, hvordan lever, nyrer, blod og andre
organsystemer fungerer.
Almindelige undersøgelser for at måle mængden af AT og andre stoffer i blodet, der
viser, hvor godt dit blod størkner, og hvordan din krop reagerer på fitusiran.
Almindelige undersøgelser for at måle mængden af hæmmere, som kroppen danner.
Almindelige undersøgelser for at se om din krop laver en immunreaktion (som en
allergisk reaktion) mod fitusiran. Hvis du ikke får fitusiran, bliver denne undersøgelse
kun foretaget ved screeningsbesøget.
Hvis du får fitusiran, bliver der også taget blodprøver for at måle, hvor meget fitusiran du
har i blodet, og for at finde ud af, hvordan kroppen behandler (fordeler, nedbryder og
udskiller) fitusiran.
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Der bliver taget nogle ekstra blodprøver til forskning i DNA og RNA, undersøgelse af
signalstoffer vedrørende hæmofili og beslægtede tilstande, undersøgelse af eventuelle nye
forhold vedrørende sikkerheden og undersøgelser i forbindelse med udviklingen af
fitusiran, hvis du giver tilladelse til det. Der står mere om dette i afsnittet “Sådan bliver
dine prøver behandlet”.
Blodprøverne bliver taget ved besøgene på hospitalet.

•

Urinprøver: Der bliver taget flere urinprøver ved nogle af besøgene, når du også får taget
blodprøver. Det sker med henblik på almindelig kontrol af din lever- og nyrefunktion og til
eventuel fremtidig forskning (hvis du giver tilladelse til det).

•

Undersøgelse af leddene: Hæmofilicentrets fysioterapeut undersøger dine led og udfylder en
ledstatus.
Spørgeskemaer: Forsøgslægen beder dig udfylde en række spørgeundersøgelser og
spørgeskemaer for at vurdere følgende:
o Dit velbefindende og hvordan du har det.
o Hvordan hæmofilien påvirker din bevægelighed.
o Hvor tilfreds du er med din hæmofilibehandling.
Gennemgang af dit helbred og din medicin: Forsøgslægen eller forsøgssygeplejersken kontakter
dig hver 2. uge for at høre om dit helbred, eventuelle ændringer i din medicin, og om du har
brugt BPA for nylig.

•

•

Forsøgsprocedurer
Skema 1 på næste side viser, hvornår der bliver foretaget de undersøgelser og vurderinger, der er
beskrevet ovenfor.
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Skema 1: Besøg, undersøgelser og vurderinger i forsøget
Slut på
deltagelse

Behandlingsperiode
Screening

Startperiode

Besøg
Dag -60 til
Dag -1
Informeret samtykke

X

Sygehistorie

X

Demografi

X

Oplæring i e-dagbog
Vejledning om
fitusiran

X

Dag
1a, c

Dag
15

Måned
1

Dag 43

Måned
2

Måned
3

Måned
4

Måned
5

Måned
6

Måned
7a, c

Måned
8

Måned
9

ATkontrole

Vurd.
af
blødningerf

X

Helbredsundersøgelse

X

Du skal udfylde e-dagbogen fra Dag 1 til Måned 9, hver gang du får en blødning og/eller bruger BPA.
Forsøgspersonalet beder dig bekræfte, at du har registreret hver eneste blødning og brug af BPA i e-dagbogen.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vægt og højde
Blodtryk, puls,
temperatur og
vejrtrækning
EKGa
FibroScan ELLER
FibroTestb
Blodprøverc, d

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

3

X

X

Urinprøver
Undersøgelse af
leddene
Spørgeskemaer
Behandling med
fitusirand (hvis du
bliver tildelt fitusiran)
Gennemgang af dit
helbred og din
medicin

X

X

e-dagbog

2

X

X

X

X
X

2

X

2

2

2

2

2

3

2

(X)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fortløbende
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På Dag 1 og i Måned 7 bliver der igen taget et EKG. Tallet viser, hvor mange gange det sker. Ved Slut-på-deltagelse besøget bliver der kun taget et EKG,
hvis du vælger at udgå af forsøget før tid.
Kun for forsøgsdeltagere, som har haft leverbetændelse type C.
Ved nogle besøg bliver der måske taget blodprøver igen. Tallet viser, hvor mange gange det kan ske. Hvis du ikke får fitusiran, bliver der kun taget
blodprøver én gang.
Hvis du får fitusiran, skal der foreligge resultater fra en almindelig kontrol af din leverfunktion inden for 7 dage før doseringen, og resultaterne skal
gennemses før hver dosering. Hvis resultaterne er forhøjede, bliver der måske taget flere blodprøver af hensyn til sikkerheden.
Disse besøg finder sted, hvis du fik fitusiran og ikke deltager i forlængelsesforsøget. Disse besøg finder sted én gang om måneden, indtil AT-værdien igen
er mindst 60 % (i henhold til det centrale laboratorium eller efter forsøgslægens skøn i samarbejde med forsøgets medicinske rådgiver), og det kan tage ca.
6 måneder.
Hvis forsøgslægen anbefaler et ekstra besøg på forsøgsstedet, bliver der foretaget de anførte undersøgelser. Måske bliver der også brug for en
billedundersøgelse, som f.eks. ultralydsscanning.
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Blod- og urinprøver
Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, bliver der taget ca. 515 milliliter (ml) blod i hele
forsøgsperioden. Derudover bliver der taget 22 ml blod ved hvert AT-kontrolbesøg. Hvis forsøgslægen
anbefaler et ekstra besøg på forsøgsstedet, bliver der taget ca. 24 til 41 ml blod til vurdering af
sikkerheden, til måling af mængden af AT og andre stoffer i blodet og til eventuel fremtidig forskning
(hvis du giver tilladelse til det).
Hvis du bliver tildelt fortsat behovsbehandling, bliver der taget ca. 465 ml blod i hele forsøgsperioden.
Det kan også være nødvendigt at tage flere blod- og urinprøver til gentagne screenings-undersøgelser, af
hensyn til sikkerheden og/eller for at sikre kvaliteten af information fra forsøget.
Der bliver måske taget nogle ekstra blodprøver og urinprøver til opbevaring med henblik på fremtidig
forskning i DNA og RNA, undersøgelse af signalstoffer vedrørende hæmofili og beslægtede tilstande,
undersøgelse af eventuelle nye forhold vedrørende sikkerheden og undersøgelser i forbindelse med
udviklingen af fitusiran, hvis du giver tilladelse til det. Der står mere om dette i afsnittet “Sådan bliver
dine prøver behandlet”.
For at opretholde fortroligheden af information om dig, bliver prøverne kun mærket med et deltager-ID
og ikke med dit navn eller anden information, der kan henføres til dig.
DIT ANSVAR SOM FORSØGSDELTAGER
Hvis du vil deltage i forsøget, skal du komme hen til forsøgsstedet på de dage, der er anført i ovenstående
skemaer. Du skal være villig til at medvirke til alle de undersøgelser, der er beskrevet ovenfor i afsnittet
“Hvis du vil deltage”.
Behandling af blødninger og brug af BPA
•

Forsøgslægen giver dig en skriftlig plan for behandling af blødninger og gennemgår den med dig.

•

Planen for behandling af blødninger kommer til at stå på dit Forsøgsdeltagerkort, hvor der også
står vigtig information om forsøget på modsatte side.
o

Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, får du et Forsøgsdeltagerkort med en plan for
behandling af blødninger for Dag 1 til Dag 7. Du får også et Forsøgsdeltagerkort med en plan
for behandling af blødninger for Dag 8 og frem. Måske opdaterer forsøgslægen planen på et
senere tidspunkt.

o

Hvis du ikke bliver tildelt behandling med fitusiran i forsøgsperioden, skal du blive ved med
at bruge BPA til at behandle blødninger som foreskrevet af forsøgslægen og som anført på
Forsøgsdeltagerkortet.

•

Planen for behandling af blødninger foreskriver måske nogle lavere doser af BPA, end du var vant til
at bruge, før du fik fitusiran.

•

Du skal altid have Forsøgsdeltagerkortet på dig. Hvis du får behandling af andre læger eller på
andre hospitaler eller klinikker end forsøgsstedet, er det vigtigt, at du viser Forsøgsdeltagerkortet til
de pågældende sundhedspersoner. Du skal bede de læger, der behandler dig på andre hospitaler, om
at ringe til forsøgsstedet for at drøfte din behandling.

•

Du skal registrere alle blødninger og al brug af BPA i e-dagbogen, som du får udleveret ved
screeningsbesøget.

•

Hvis du får en blødning, og forsøgslægen anbefaler et ekstra besøg på forsøgsstedet, bliver der
foretaget en helbredsundersøgelse og taget ekstra blodprøver for at måle mængden af AT og andre
stoffer i blodet. Måske bliver der også brug for en billedundersøgelse, som f.eks. ultralydsscanning.
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•

Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran, må du ikke bruge BPA før fysisk aktivitet eller bruge
BPA som forebyggende behandling (forebyggende betyder brug af BPA før en blødning, altså for at
undgå blødning). Du må kun bruge BPA til at behandle blødninger og ikke for at undgå, at der
kommer blødninger.

•

Hvis du bliver tildelt behandling med fitusiran i forsøgsperioden, skal du indvilge i at følge
nedenstående vejledning i behandling af blødninger. Der er to (2) grunde til, at brug af BPA til at
behandle blødninger er anderledes, når man får fitusiran:
o

Du behøver måske ikke bruge lige så meget BPA for at stoppe blødninger, mens du får
behandling med fitusiran.
Hvis du bruger BPA, mens du får behandling med fitusiran, er der måske en øget risiko for at
få en blodprop. Hvis du bruger højere doser end dem, der er anført på dit Forsøgsdeltagerkort,
mens du får behandling med fitusiran, bliver risikoen måske øget endnu mere.

•

Du skal kontakte forsøgslægen før hver brug af BPA:
o

Vi anbefaler, at du behandler en blødning med:
▪

1 indsprøjtning med aPCC
ELLER

▪

1 eller højst 2 indsprøjtninger med rFVIIa.

o

Du må ikke tage endnu en dosis (en 2. dosis) aPCC inden for de næste 24 timer
ELLER en 2. dosis rFVIIa inden for de næste 2 timer.

o

Hvis du mener, at det er nødvendigt at tage en 2. dosis aPCC ELLER en 3. dosis
rFVIIa for at stoppe blødningen, skal du først kontakte forsøgslægen.

o

Hvis blødningen ikke stopper efter 2 doser aPCC ELLER 3 doser rFVIIa, anbefaler
vi på det kraftigste, at du tager hen til forsøgsstedet inden for 48 til 72 timer for at
blive set af forsøgslægen.

•

Forsøgslægen vejleder dig i, hvordan du skal behandle blødninger, mens du får behandling med
fitusiran og i, hvordan du opdager tegn og symptomer på, at du er ved at få en blodprop.

•

Yderligere anbefalinger ved blødninger:
o

Du kan bruge kolde pakninger, forholde dig i ro og bruge din sædvanlige behandling,
og du kan få råd og vejledning fra dem, der behandler din hæmofili.

o

I situationer, hvor det er nødvendigt med højere doser eller hyppigere dosering end
anbefalet i planen for behandling af blødninger, eller hvor det er nødvendigt med
flere gentagne doser, får du måske noget medicin, der kaldes antitrombin, for at
ophæve virkningerne af fitusiran.

•

Hvis du stopper med at tage fitusiran i forsøgsperioden, beder forsøgslægen dig om stadig at følge
planen for behandling af blødninger. Du kan genoptage din almindelige behovsbehandling med
BPA, når AT-værdien igen er mindst 60 % (i henhold til det centrale laboratorium eller efter
forsøgslægens skøn i samarbejde med forsøgets medicinske rådgiver). Forsøgslægen fortæller dig
om dette.

•

Det er vigtigt at følge denne vejledning i forsøgsperioden. Hvis du er i tvivl om noget eller har
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forsøgslægen.
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Tegn på en blodprop
•

På Forsøgsdeltagerkortet står der, hvilke symptomer en blodprop giver, og der står også, at du
omgående skal kontakte forsøgslægen, hvis du får nogle af følgende symptomer:
o

Svær eller langvarig hovedpine, hovedpine ledsaget af kvalme eller opkastning, smerter
i brystkassen/trykken for brystet, ophostning af blod, besvær med at få vejret,
mavesmerter, besvimelse eller nedsat bevidsthed, problemer med synet og hævelse eller
smerter i arme eller ben. Der står mere i afsnittet “Mulige bivirkninger af fitusiran”.

Begrænsninger i forsøget
Så længe du deltager i forsøget, skal du også overholde disse begrænsninger:
•

Brug af koncentrater med ikke-aktiveret protrombinkompleks (PCC) til at behandle blødninger er
ikke tilladt i forsøgsperioden.

•

Du må ikke bruge kombinationer af rFVIIa og aPCC til at behandle blødninger.

•

Hvis du tager gigtmedicin som f.eks. ibuprofen eller celecoxib (enten ved behov eller
regelmæssigt), må du ikke tidligere have haft bivirkninger af denne type medicin, såsom
maveproblemer eller blødning. Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin der er tale om, skal du
spørge forsøgslægen.

•

Brug af mere end 4.000 mg Paracetamol daglig er ikke tilladt i forsøgsperioden. Paracetamol er et
smertestillende og febersænkende lægemiddel. Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin der er tale
om, skal du spørge forsøgslægen.

•

Cremer med indhold af binyrebarkhormon må ikke bruges i nærheden af stedet for
indsprøjtningen, medmindre din læge siger, at det er nødvendigt. Du skal fortælle forsøgslægen,
hvis du bruger sådanne cremer i nærheden af stedet for indsprøjtningen. Hvis du er i tvivl om,
hvilke cremer der er tale om, skal du spørge forsøgslægen.

•

Du skal begrænse dit alkoholforbrug til højst 2 genstande om dagen (genstand: 1 glas vin [ca. 125
ml] = 1 mål spiritus = ca. 284 ml øl).

Operationer i forsøgsperioden
•

Du skal tale med din læge om eventuelle planlagte operationer.

•

Mindre operationer er tilladt, mens du deltager i forsøget. Mindre operationer omfatter indgreb
som hudoperationer (dvs. fjernelse af et modermærke) eller fjernelse af andre tænder end
kindtænder.

•

Større planlagte operationer skal udsættes, indtil du er færdig med at deltage i forsøget. Større
operationer omfatter alle indgreb, der indebærer en åbning ind til et større hulrum i kroppen
(f.eks. hjerte, lunger eller mave), ledoperationer, fjernelse af et organ, fjernelse af kindtænder
eller samtidig fjernelse af flere end 2 andre tænder end kindtænder.

•

Hvis du har brug for en akut eller hastende større operation, mens du deltager i forsøget, taler
forsøgslægen med din kirurg/tandlæge for at lægge en plan for, hvordan din behandling skal
håndteres. Hvis du i henhold til doseringsplanen skal have fitusiran tæt på en operation, kan
doseringen blive udsat.
o

Forsøgslægen beder dig om at komme til et besøg på hospitalet før operationen og til 13 besøg efter operationen.

o

Forsøgslægen tager flere blodprøver for at se, hvordan du kommer dig efter operationen.
Disse blodprøver bruges til at kontrollere, hvordan lever, nyrer, blod og andre
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organsystemer fungerer og til at måle mængden af antitrombin (AT) og andre stoffer i
blodet, der viser, hvor godt dit blod størkner, og hvordan din krop reagerer på fitusiran.
o

•

Hvis du skal opereres, vælger din læge måske at bruge mindre BPA end ved tidligere
operationer, hvor du ikke fik fitusiran, eller også vælger han/hun at bruge noget
medicin, der kaldes antitrombin, for at ophæve virkningerne af fitusiran inden
operationen. Antitrombin kan være produceret ved hjælp af gensplejsning eller
udvundet fra blod.

I tilfælde af en akut eller hastende operation, som forsøgslægen ikke er informeret om, skal
du give dit Forsøgsdeltagerkort til den behandlende læge. Det er meget vigtigt, at du eller
den behandlende læge underretter forsøgslægen så snart som muligt.

ANDRE MULIGE BEHANDLINGER
Du behøver ikke at deltage i forsøget for at få behandling af din hæmofili. Forsøgslægen kan fortælle dig
mere om din hæmofili og andre mulige behandlinger, der er til rådighed, herunder risici og fordele ved
dem. Der kan være tale om behandling med BPA, understøttende behandling og/eller behandling med
andre forsøgslægemidler ved deltagelse i et andet videnskabeligt forsøg. Du er velkommen til at tale med
forsøgslægen om din hæmofili og det sandsynlige udfald af den, så I kan beslutte, hvilken behandling der
er den bedste for dig.
MULIGE ULEMPER OG RISICI VED AT DELTAGE
Det vigtigste for forsøgspersonalet er at værne om din sikkerhed i hele forsøgsperioden. Fitusiran kan dog
give bivirkninger, herunder sjældne bivirkninger eller bivirkninger, som vi endnu ikke kender til. I
forsøgsperioden kontrollerer vi nøje dit hjerte, dine nyrer, din leverfunktion og andre organsystemer ved
hjælp af blod- og urinprøver, helbredsundersøgelser og EKG’er.
Hvis du mener, at der er sket en forværring af dit helbred eller velbefindende, eller hvis du har haft
uventede eller usædvanlige symptomer, skal du omgående kontakte forsøgspersonalet. Det gælder også,
selvom du ikke mener, at disse problemer skyldes forsøgsprocedurerne eller fitusiran.
MULIGE BIVIRKNINGER AF FITUSIRAN
De risici, som forsøget indebærer, er blevet vurderet omhyggeligt i dyreforsøg, i et forsøg med raske
frivillige forsøgsdeltagere og i forsøg med hæmofilipatienter med og uden hæmmere. Fitusiran er blevet
givet til mennesker i enkeltdoser og gentagne doser med en højeste dosis på 1,8 mg per kg legemsvægt én
gang om måneden og som en fast dosis på 50 mg eller 80 mg én gang om måneden.
Blodpropper
Fitusiran øger måske risikoen for at få en blodprop, fordi det nedsætter mængden af AT i blodet.
Hvis du bruger faktor eller bypass-stoffer, mens du får behandling med fitusiran, er risikoen for at få en
blodprop måske endnu større. Hvis du bruger højere doser end dem, der er anført i planen for behandling
af blødninger, mens du får behandling med fitusiran, bliver risikoen måske øget endnu mere. Blodpropper
kan give problemer med, hvordan organer som lunger, hjerte, hjerne og nyrer fungerer, eller de kan give
hævelse og smerter i arme eller ben. I mange tilfælde kan man behandle blodpropper med
blodfortyndende medicin, men sommetider kan blodpropper give alvorlige problemer eller gøre, at man
dør. I et videnskabeligt forsøg med fitusiran, var der 1 patient, der fik en blodprop under behandlingen.
Patienten døde, og brug af faktor under behandlingen med fitusiran var måske medvirkende til denne
hændelse. Hændelsen i dette forsøg gjorde at forsøget blev sat på pause i 3 måneder imens hændelsen
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blev undersøgt. Efter endt undersøgelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder blev det anset for
forsvarligt at fortsætte med forsøget under forudsætning af at eventuelle blødninger hos forsøgspersoner
fremover skulle behandles under tæt vejledning af forsøgslægen.
Du får regelmæssigt foretaget en helbredsundersøgelse og taget blodprøver for at sikre, at der ikke er
nogen tegn på en blodprop. Hvis du får en blodprop, skal du måske have behandling med antitrombin, der
kan være produceret ved hjælp af gensplejsning eller udvundet fra blod, og du skal måske have
blodfortyndende medicin.
Blodpropper kan sidde i de tilbageførende blodkar (vener) og måske give problemer i arme, ben, lunger,
hjerne eller andre steder.
Hvis du får nogle bekymrende symptomer, herunder vedvarende eller svær hovedpine, hovedpine
ledsaget af kvalme eller opkastning, smerter i brystkassen/trykken for brystet, åndenød, mavesmerter,
besvimelse eller nedsat bevidsthed, problemer med synet og hævelse eller smerter i arme eller ben, skal
du omgående kontakte forsøgslægen. For at sænke risikoen for blodpropper i forsøget, vil du inden start
på forsøget blive undersøgt for om du har en særlig medfødt tendens til at danne blodpropper (trombofili),
selvom du er bløderpatient.
Ændringer i leverfunktionen
Da det er meningen, at fitusiran skal optages i leveren, er der risiko for ændringer i leverens funktion
(unormale levertal). Der er set unormale levertal hos mennesker behandlet med fitusiran. De fleste af
disse tilfælde har været milde, og forholdene blev normale igen. Før du starter i forsøget, undersøger
forsøgslægen, om din leverfunktion er god nok. Endvidere bliver leverfunktionen undersøgt regelmæssigt
i forsøgsperioden. Hvis der sker ændringer i dine levertal, kan det være nødvendigt, at du kommer hen til
hospitalet og mødes med forsøgslægen eller får taget flere blodprøver.
Risiko for blødning
Hvis du får fitusiran, skal du måske bruge en lavere dosis af faktor eller bypass-stof til behandling af
blødninger, end du er vant til. Når der er forekommet blødninger hos patienter i behandling med fitusiran,
blev de ofte behandlet med den dosis af faktor og bypass-stof, der anbefales i det aktuelle forsøg. Det kan
dog være, at denne dosis ikke er nok til at stoppe en blødning. Forsøgslægen taler med dig om behandling
af blødninger, og om nødvendigt justerer han/hun dosis af faktor eller bypass-stof.
Reaktioner på stedet for indsprøjtningen
Fitusiran bliver givet under huden på maven, overarmen eller låret. Der kan komme en reaktion på stedet
for indsprøjtningen. Der kan komme smerter, ømhed, rødme, hævelse, kløe, sår, ændret hudfarve eller
andre reaktioner omkring stedet for indsprøjtningen. I forsøgsperioden undersøger forsøgspersonalet for
eventuelle reaktioner på stedet for indsprøjtningen.
Allergiske reaktioner
Som det gælder for alle lægemidler, er der en lille risiko for, at fitusiran kan give en allergisk reaktion
(også kaldet en anafylaktisk reaktion). I sjældne tilfælde kan en sådan reaktion være alvorlig, livstruende
eller dødelig. En svær reaktion kan vise sig som pludseligt besvær med at få vejret, nedsat bevidsthed og
udslæt. Der kan være brug for akut behandling. Sådanne svære allergiske reaktioner er ikke blevet set hos
dyr eller rapporteret hos mennesker, der har fået fitusiran.
Skader på et ufødt barn
Vi ved ikke, om fitusiran kan skade et ufødt barn, men information fra dyreforsøg og celleforsøg tyder på,
at en risiko for et ufødt barn er meget usandsynlig. Fitusiran giver ingen skader på informationen i
cellerne eller DNA, og der er kun fundet meget små mængder fitusiran i sæden. Information fra
dyreforsøg, hvor man undersøgte forplantningsevnen hos hanner, har ikke påvist nogen virkninger på
hanners forplantningsevne, der kan sættes i forbindelse med fitusiran.
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Hvis din partner bliver gravid, bliver hun måske spurgt, om hun vil underskrive en særskilt
samtykkeerklæring om indsamling af information om graviditeten og udfaldet af den.
ANDRE RISICI ELLER ANDET UBEHAG VED FORSØGSPROCEDURERNE
Blodprøvetagning
Blodprøvetagning følger de rutiner og risici du i forvejen kender fra din vanlige kontakt med
hæmofilicentret. Der bliver taget blodprøver med en lille kanyle, der bliver stukket ind i en vene i armen
eller hånden. Du kan måske opleve lidt ubehag og/eller ømhed, når kanylen bliver stukket ind og trukket
ud igen, og der kan komme et lille blåt mærke. I meget sjældne tilfælde kan der ske tilstopning af venen,
eller der kan forekomme en mindre nerveskade, som kan give følelsesløshed og smerter. Hvis dette sker,
går det væk af sig selv. Forsøgspersonalet kan vælge at lægge et lille plastikrør ind i venen (ved hjælp af
en kanyle), så det bliver muligt at tage flere blodprøver uden at skulle stikke hver gang. Hvis du får
medicin direkte i en vene i armen i løbet af en periode (infusion), bliver plastikrøret højst sandsynligt lagt
i en vene i den anden arm. Plastikrøret bliver siddende hele dagen og bliver fjernet, inden du forlader
hospitalet, eller inden du går i seng om aftenen (hvis du skal overnatte på hospitalet). Som det gælder ved
al brug af kanyler, er der en lille risiko for infektion, men der bliver taget alle forholdsregler for at undgå
dette.
EKG
Når der bliver taget et EKG, bliver der sat nogle små selvklæbende elektroder forskellige steder på huden.
Gennem de ledninger, der er forbundet med elektroderne, bliver der sendt information om den elektriske
aktivitet til et apparat, der optager og måler aktiviteten. Denne undersøgelse tager kun nogle få minutter
og er helt smertefri. Huden kan dog blive lidt irriteret, der hvor elektroderne har siddet, og det skyldes
limen på elektroderne.
FibroScan/FibroTest
FibroScan er en form for ultralydsscanning, der kan måle graden af betændelse i leveren. Det er en enkel,
hurtig og smertefri undersøgelse, hvor undersøgeren fører et ultralydshoved hen over den øverste højre
del af maven. Der er ingen mulige følgetilstande eller risici ved undersøgelsen, og der bliver ikke stukket
noget gennem huden eller ind i kroppen.
FibroTest er en undersøgelse af blodet, der siger noget om graden af leverskade. Der skal tages 1
blodprøve til denne undersøgelse. Risici ved blodprøvetagning er beskrevet ovenfor.
Opdagelse af andre tilstande
Når vi ser på resultaterne af de undersøgelser og vurderinger, der bliver foretaget i forsøget, opdager vi
måske nogle tilstande, som du ikke tidligere har kendt til, som f.eks. en anden blodstørkne-lidelse. På
samtykkeerklæringen har du mulighed for at vælge, at vi ikke skal fortælle dig om dette.
MULIGE FORDELE VED AT DELTAGE
Forsøget er lavet til blødere, som i forvejen er i behandling med faktorpræparat ved behov (On Demand),
og som har blødninger fra tid til anden. I Fase 1 og Fase 2 forsøg med Fitusiran har det vist sig, at
hyppigheden af blødninger under Fitusiran-behandling nedsættes. Dette forsøg laves nu som Fase 3 med
flere patienter for at se om en gevinst ved forebyggende behandling med Fitusiran kan dokumenteres.
Hvis dette er tilfældet, kan du muligvis have en fordel af at få Fitusiran i form af færre blødningsepisoder.
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Det er dog ikke sikkert, at du får nogen glæde af at deltage i forsøget. Det er muligt, at informationen fra
forsøget kan være til hjælp ved udvikling af en ny fremtidig behandling til patienter med hæmofili.
NÅR DU ER FÆRDIG MED AT DELTAGE I FORSØGET
Din deltagelse i forsøget stopper ved Måned 9 besøget eller senere, hvis du skal komme til nogle ATkontrolbesøg, indtil AT-værdien igen er mindst 60 % (i henhold til det centrale laboratorium eller efter
forsøgslægens skøn i samarbejde med forsøgets medicinske rådgiver), og det kan tage ca. 6 måneder. Når
du har gennemført forsøget, kan du genoptage din almindelige behandling eller eventuelt deltage i et ikkeblindet forlængelsesforsøg, hvor alle forsøgsdeltagerne får fitusiran. Forsøgslægen kan fortælle dig mere
om dette, hvis du er interesseret.
Forsøgslægen, sponsor, den videnskabsetiske komité eller tilsynsmyndighederne kan også altid trække
dig ud af forsøget uden din tilladelse, og det kan ske af enhver af følgende grunde:
•

Hvis du ikke følger forsøgslægens anvisninger.

•

Hvis vi finder ud af, at du ikke bør deltage i forsøget.

•

Hvis sponsor stopper forsøget (uanset hvorfor).

•

Hvis tilsynsmyndighederne stopper forsøget.

•

Hvis forsøget viser sig skadeligt for dit helbred.

OPHØR AF DELTAGELSE
Hvis du vælger at udgå af forsøget inden Måned 9 besøget, eller hvis forsøgslægen mener, at det er bedst
for dig at stoppe med at deltage, bliver du bedt om at komme til et afsluttende besøg på forsøgsstedet,
hvis det er muligt. Ved dette besøg foretager forsøgslægen forskellige undersøgelser, der er anført under
“Måned 9” i Skema 1: “Besøg, undersøgelser og vurderinger i forsøget”. Hvis du fik fitusiran, skal du
måske også komme til nogle AT-kontrolbesøg på forsøgsstedet én gang om måneden, indtil AT-værdien
igen er mindst 60 % (i henhold til det centrale laboratorium eller efter forsøgslægens skøn i samarbejde
med forsøgets medicinske rådgiver), og det kan tage ca. 6 måneder.
Hvis du (uanset hvorfor) gerne vil stoppe behandlingen med fitusiran eller med at deltage i forsøget, skal
du bare sige det til forsøgslægen. Du behøver ikke give en begrundelse. Den information, der allerede er
indsamlet, bliver analyseret som oprindeligt planlagt. Der sker følgende, afhængigt af hvad du stopper
med:
•

Fitusiran: du kan fortsætte som planlagt med at komme til besøgene og medvirke til
forsøgsprocedurerne.

•

Deltage i forsøget og tilbagetrækker dit samtykke til yderligere indsamling af dine
personoplysninger: dine overskydende prøver til fremtidig forskning bliver ikke længere brugt og
kan destrueres, men den kodede information om dig, der allerede er indsamlet, bliver opbevaret i
henhold til reglerne for videnskabelige forsøg.

HVIS DER KOMMER NY RELEVANT INFORMATION
I forsøgsperioden får vi måske ny information om fitusiran, der kan påvirke din lyst til at fortsætte i
forsøget. Hvis dette sker, får du det omgående at vide af forsøgslægen, som også drøfter med dig, om du
vil fortsætte i forsøget eller ej. Hvis du vælger ikke at fortsætte i forsøget, sørger forsøgslægen for din
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videre behandling. Hvis du vælger at fortsætte i forsøget, beder forsøgslægen dig måske underskrive en
ny samtykkeerklæring.
GODTGØRELSE
Du får ikke betaling for at deltage i forsøget.
Sponsor leverer fitusiran. Uanset hvilken forsøgsgruppe du er i, er det sponsor, der betaler for de
undersøgelser og procedurer i forsøget, der ikke er en del af din almindelige behandling.
Hvis du har udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i forsøget, kan du få dem godtgjort i
rimeligt omfang, hvis du fremviser en kvittering. Du kan få kilometerpenge for kørsel i egen bil i henhold
til de gældende danske satser. Hvis der er tale om længerevarende besøg på forsøgsstedet, kan du få
godtgjort måltider og overnatning på hotel for dig og en omsorgsperson (hvis relevant), hvis forsøgslægen
anser måltider/overnatning for nødvendigt. Forsøgslægen kan fortælle dig om beløbene.
ERSTATNING FOR SKADER
Forsøgets sponsor har tegnet en forsikring hos Carraig Insurance DAC. Formålet med denne forsikring er
at sikre erstatning for eventuelle skader eller beskadigelser i forbindelse med forsøget. Du har ret til at
klage og eventuelt få erstatning i henhold til “Lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet”. Hvis du får en skade i forsøgsperioden, kan du kontakte Patienterstatningen på
www.Patienterstatningen.dk.
Hvis du får en fysisk skade som en direkte følge af din deltagelse i forsøget, får du den nødvendige
lægebehandling. Hvis du har mistanke om, at du har fået en skade, skal du omgående kontakte
forsøgslægen.

FORTROLIGHED OG PRIVATE OPLYSNINGER
Behandling af information om dig
Dine kontaktoplysninger, din identitet og grundlæggende personoplysninger (navn, adresse, køn, højde,
vægt og race (kun til forsøgsformål), information om din sygehistorie og information indsamlet i
forbindelse med din deltagelse i forsøget) forbliver fortrolige, og det er kun forsøgslægen og godkendte
personer, der har med forsøget at gøre (for at sikre nøjagtigheden af den information forsøgspersonalet
har indsamlet eller for at foretage de aktiviteter, der indgår i forsøget), der har adgang til informationen.
Alt involveret personale, har pligt til at behandle information om dig fortroligt og til at beskytte dit
privatliv.
Sponsor får ikke at vide, hvem du er, og sponsor modtager først al den information, der er indsamlet i
forsøgsperioden, når den er blevet kodet. Det er for at beskytte dit privatliv.
For at sikre fortroligheden kommer dit navn og anden information, der direkte kan henføres til dig, ikke
til at fremgå af optegnelser eller prøver, der bliver videregivet til forskningsformål. I stedet bliver du kun
genkendt ved hjælp af en kode. Det er kun forsøgslægen og godkendte medarbejdere, der kan henføre
denne kode til dit navn, og det sker ved hjælp af en liste, der bliver opbevaret forsvarligt på forsøgsstedet
i 25 år.
I visse tilfælde kan tredjeparter få adgang til din originale journal for at undersøge, om forsøget bliver
udført korrekt eller for at foretage de aktiviteter, der indgår i forsøget.
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Følgende personer/instanser, der har med forsøget at gøre, har direkte adgang til personoplysninger fra
din journal m.m. (herunder elektroniske optegnelser) i forbindelse med deres kontrol:
•
•
•
•

Sponsor
Forsøgslægen og forsøgspersonalet der har med forsøget at gøre.
Forsøgets monitorer og auditører (kontrollanter) der arbejder for, eller på vegne af, sponsor eller
dennes godkendte repræsentanter, og som kontrollerer, om forsøget udføres korrekt, og om den
indsamlede information om dig er nøjagtig.
Nationale og internationale tilsynsmyndigheder (herunder Lægemiddelstyrelsen) der arbejder
med at gøre forskning sikker for forsøgsdeltagerne.

Foruden samtykkeerklæringen skal du underskrive en særskilt fuldmagts-formular, som du får udleveret
af forsøgspersonalet. Denne formular giver udenlandske sundhedsmyndigheder (herunder den
amerikanske lægemiddelstyrelse FDA) i lande, hvor man kan overveje at godkende forsøgslægemidlet,
direkte adgang til relevant information i din journal og forsøgsoptegnelser for at kontrollere den
information, der er indsamlet som led i forsøget. Hvis du ikke underskriver fuldmagts-formularen, kan du
ikke deltage i forsøget. Som anført i fuldmagts-formularen kan du altid trække fuldmagten tilbage ved at
fortælle det til forsøgslægen. Hvis du gør dette, kan du ikke længere deltage i forsøget. Som anført i
fuldmagts-formularen gælder fuldmagten i forsøgsperioden og i 25 år efter, at forsøget er slut, medmindre
du trækker den tilbage.
Alt personale, der har adgang til optegnelser om dig, skal altid behandle information om dig fortroligt.
En sådan adgang sker under forhold, der sikrer beskyttelse af dit privatliv, og den sker kun, hvis det er
tilladt i henhold til gældende love og regler.

Beskyttelse af dine private oplysninger og fortrolighed af information om dig
Sponsor udfører videnskabelige forsøg i mange lande over hele verden, så derfor kan dine prøver og
information om dig, der vedrører forsøget, blive sendt til lande, der ikke garanterer samme grad af
beskyttelse af personoplysninger. Sponsor sikrer, at alle gældende krav vedrørende databeskyttelse og
fortrolighed bliver opfyldt. I EU er den gældende lov om databeskyttelse “EU-Persondataforordningen”.
Der bliver taget alle forholdsregler for at sikre en forsvarlig beskyttelse af information om dig og/eller af
dine prøver.
Dit privatliv og fortrolig information om dig bliver beskyttet ved at sikre, at:
•

•
•

•

Lægelig information om dig kun bliver delt med dem, der direkte har med forsøget at gøre og til
de myndigheder, der overvåger kvaliteten af forsøgsdata, din sikkerhed og aktiviteterne i forsøget.
Al information og alle prøver bliver kodet, før de bliver delt med andre.
Dit navn ikke kommer til at stå på nogen formularer eller prøver.
Det kun er forsøgslægen og forsøgspersonalet eller sponsors samarbejdspartnere, der har adgang
til den information, der gør det muligt at henføre kodet information om dig og dine kodede prøver
til dit navn.
Alle de tredjeparter og firmaer tilknyttet sponsor, der har med forsøget at gøre, skal overholde
gældende regler om beskyttelse af privatlivet.
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Alle oplysninger, der kan afsløre din identitet, fjernes fra den indsamlede information, så denne
kan anses for anonymiseret og som “ikke-personoplysninger”.

Den anonymiserede information om dig kan også blive delt med andre med henblik på videnskabelig og
lægelig forskning uden for rammerne af forsøget (f.eks. til forskere, for at give offentligheden adgang til
information om forsøget, for at personer med tilknytning til andre forsøg kan se resultaterne, eller til
tidsskrifter).
Efter behov, og i henhold til lovgivningen, bliver der taget alle forholdsregler for at øge databeskyttelsen.
Der bliver også taget passende forholdsregler og brugt adgangsbegrænsning i forbindelse med hvert trin.
For at sikre fortroligheden kommer dit navn og anden information, der kan afsløre din identitet, ikke til at
stå på nogen optegnelser eller prøver.
Hvis du udgår af forsøget, kan den information, der allerede er indsamlet, stadig blive behandlet sammen
med anden information, der er indsamlet som led i forsøget. Normalt bliver der ikke indsamlet yderligere
information til databasen for forsøget, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke til det. Lovgivningen
kræver dog, at alle de bivirkninger, du måtte få, bliver dokumenteret og indberettet. Måske bliver din
helbredstilstand på langt sigt også registreret på grundlag af offentligt tilgængelig information
(medmindre du fortæller forsøgslægen, at du er imod dette), så resultaterne af forsøget bliver
fuldstændige. Du har ret til at kræve, at alle hidtil opbevarede prøver bliver destrueret.
Deling af information om forsøget
Selvom du er velkommen til at drøfte forsøget og indholdet af denne deltagerinformation med dine
nærmeste (f.eks. din partner, familie, venner/veninder og din praktiserende læge), kan det have betydning
for resultaterne af forsøget, hvis du deler dine oplevelser i forbindelse med forsøget på sociale medier
eller i diskussionsgrupper for patienter. Du bør derfor undlade at drøfte forsøget med andre
patienter/forsøgsdeltagere eller på sociale medier.
Din ret til at få adgang til information om dig
I forsøgsperioden har du altid ret til at få adgang til dine personoplysninger, til at få rettet eventuelle fejl
og til at sætte begrænsninger for andres adgang til dine personoplysninger. Du kan gøre brug af disse
rettigheder ved at kontakte forsøgslægen eller en anden læge, der kan sende din forespørgsel videre til den
person, der har ansvaret for databeskyttelse.
Du har også ret til at indgive en klage til det lokale datatilsyn (Datatilsynet).
Information om dig bliver opbevaret i 25 år efter, at forsøget er slut. Dine personoplysninger bliver kun
sendt til sponsor, hvis du giver samtykke til at deltage i forsøget. Hvis du ikke giver samtykke til at
deltage, bliver der ikke sendt nogen personoplysninger til sponsor.
SÅDAN BLIVER DINE PRØVER BEHANDLET
Blod- og urinprøver fra forsøget bliver kodet, så din identitet er fortrolig. Prøver til laboratorieundersøgelser med henblik på sikkerheden kan blive opbevaret på forsøgsstedet, og de bliver destrueret,
når de er blevet undersøgt.
Udover de prøver, der bliver undersøgt og opbevaret på forsøgsstedet, bliver nogle af dine prøver
transporteret, opbevaret og undersøgt på en sikker måde på:
ATLAS-INH (ALN-AT3SC-003/Sanofi Genzyme EFC14768) Model ICF Main v5.0.0 19Jul2018 – Denmark
Specific Danish ICF Main v5.1.0 09Nov2018_Kampmann_Site4501
Protocol Amendment 2 27Jun2018

Protocol Number ALN-AT3SC-003 (Sanofi Genzyme EFC14768)
Denmark Danish Main Informed Consent Form

•
•
•
•
•
•

Overlæge Peter Kampmann
Side 20 af 25

PPD-laboratorier i Belgien.
PPD-laboratorier i Singapore.
PPD-laboratorier i USA.
Charles Rivers Laboratory i Canada.
CoagScope i Holland.
Covance i USA.

Når der bliver sendt prøver til Belgien, Singapore, USA, Canada og Holland, bliver de behandlet i
henhold til belgisk, singaporeansk, amerikansk, canadisk og hollandsk lovgivning. Disse landes
lovgivning om databeskyttelse er måske ikke lige så streng som i Danmark, Belgien og Holland, men alle
modtagere af prøverne bestræber sig på at opretholde fortroligheden inden for rammerne af den lokale
lovgivning. Nogle prøver bliver destrueret, når forsøget er slut, mens andre bliver opbevaret i op til 15 år,
i henhold til den lokale lovgivning. Af praktiske grunde bliver visse prøver opbevaret på forsøgsstedet i
en kort periode, før de bliver sendt til de centrale laboratorier i portioner. Dette kaldes også en
forskningsbiobank.
Blodprøver og urinprøver til fremtidig forskning: hæmofili er en sjælden sygdom. Sponsor vil gerne
opbevare nogle af dine blodprøver og urinprøver til fremtidig forskning for at få mere viden om hæmofili.
Brug af blodprøver og urinprøver til forskning er en vigtig måde til at prøve at få mere viden om denne
sjældne sygdom.
Vi vil gerne spørge, om du vil give tilladelse til, at vi tager nogle blodprøver og urinprøver til fremtidig
forskning, hvor vi vil undersøge, hvordan fitusiran virker på hæmofili. Disse prøver er øremærkede til
undersøgelse af signalstoffer vedrørende hæmofili og beslægtede tilstande, undersøgelse af eventuelle nye
forhold vedrørende sikkerheden eller undersøgelser i forbindelse med udviklingen af fitusiran. Vi vil
f.eks. gerne undersøge virkningerne af lavere doser af faktor og bypass-stoffer og måle blodets indhold af
medicin, der hæmmer blodets evne til at størkne, ved behandling med fitusiran.
Vi vil også gerne (hvis du giver tilladelse til det) bruge blodet til at undersøge dit DNA og til at undersøge
det RNA, der findes i blodet. Det er for at undersøge, hvilken del af dit DNA, der har noget at gøre med
din hæmofili, og hvilken betydning dette har for det tilsvarende RNA, der bliver dannet i kroppen. Om
nødvendigt bliver den undersøgende DNA-prøve brugt til undersøgelse af yderligere signalstoffer
vedrørende tendens til at danne blodpropper (trombofili) eller hæmofili eller til undersøgelse af
signalstoffer vedrørende andre samtidige blødnings-tilstande. De mulige undersøgelser vedrører hæmofili
og beslægtede tilstande, undersøgelse af eventuelle nye forhold vedrørende sikkerheden eller
undersøgelser i forbindelse med udviklingen af fitusiran. Prøver med blodvæske (serum) kan blive brugt
til analyse for RNA i blodbanen og måling af spaltet antitrombin (som forventet ud fra virkemåden for
fitusiran). Hvis der opstår forhold vedrørende sikkerheden, kan vi også bruge disse prøver til at undersøge
sådanne forhold. Der bliver kun foretaget undersøgelser, der vedrører udførelsen af forsøget.
Før du beslutter, om du vil give tilladelse til undersøgelse af dit blod og din urin, er der flere ting, du skal
vide:
•
•
•
•
•

Dine blodprøver og urinprøver bliver opbevaret på et laboratorium, og de bliver mærket med en
kode i stedet for dit navn.
Du har ret til at sige nej til, at dine prøver bliver undersøgt nu eller opbevaret til fremtidig
forskning.
Du kan altid bede om, at dine prøver bliver destrueret.
Dine prøver bliver måske sendt til undersøgelse på et andet laboratorium.
Hvis du siger nej til at være med, kan du stadig deltage i forsøget.
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Dine prøver bliver kun brugt til undersøgende forskning, og du får ikke resultaterne at vide. Prøverne
bliver opbevaret et sikkert sted i højst 15 år. På samtykkeerklæringen er der nogle rubrikker, hvor du skal
krydse ja eller nej afhængigt af, hvad du vælger.
Hvis du på noget tidspunkt i forsøgsperioden gerne vil have, at dine prøver bliver destrueret, skal du sige
det til forsøgslægen. Du behøver ikke give en begrundelse.
GENETISKE UNDERSØGELSER
Af hensyn til din sikkerhed bliver der foretaget nogle genetiske undersøgelser ved screeningsbesøget, hvis
de ikke tidligere er foretaget. Formålet er at finde ud af, om du har nogle bestemte ændringer i 2 gener,
der styrer dannelsen af blodstørkne-proteinerne protrombin og faktor V. Undersøgelserne fortæller os, om
du har en anden blodstørkne-lidelse, der kan øge risikoen for at få en blodprop. Hvis der bliver påvist
ændringer i disse gener, kan du ikke deltage i forsøget, og du får en ekstra konsultation med din
forsøgslæge, der er specialist i blodets størkningsmekanismer for at få mere information om sygdommen
og behandlingen af den. En af dine blodprøver bliver måske brugt til fremtidig forskning i DNA, hvis du
giver tilladelse til det. Der står mere om dette i afsnittet “Blodprøver og urinprøver til fremtidig
forskning” ovenfor.
RESULTATER AF FORSØGET
Når forsøget er slut, udarbejder sponsor en rapport, som bliver sendt til statslige tilsynsmyndigheder som
f.eks. Det Europæiske Lægemiddelagentur, den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) eller andre
tilsynsmyndigheder. Resultaterne af forsøget kan også blive offentliggjort i tidsskrifter, men der kommer
ikke til at stå nogen information, der kan afsløre din identitet.
I henhold til amerikansk lovgivning vil der være en beskrivelse af forsøget på hjemmesiden
http://www.ClinicalTrials.gov. I henhold til europæisk lovgivning vil der også være en beskrivelse på
hjemmesiden http://www.clinicaltrialsregister.eu.
Disse hjemmesider indeholder ingen information, der kan afsløre din identitet. De indeholder højst et
sammendrag af resultaterne. Du kan altid gå ind på disse hjemmesider.
Information fra forsøget kan også blive brugt til fremtidig forskning.
TILRETTELÆGGELSE OG FINANSIERING AF FORSØGET
Forsøget sponsoreres af Genzyme Corporation, et Sanofi firma, som også kaldes Sanofi Genzyme.
Sponsor betaler forsøgsstedet (hospitalet) op til 87.551,87 kr. per forsøgsdeltager til dækning af udgifter
ved udførelse af forsøget på forsøgsstedet. Det hospital, hvor den koordinerende forsøgslæge arbejder, får
6000 kr. for den tid og indsats, der er forbundet med at iværksætte forsøget. Disse penge bliver indsat på
en forskningskonto på hospitalet, som er underlagt lovgivningen om offentlig kontrol. Den ledende
forsøgslæge har ingen økonomiske interesser i sponsor.
VURDERING OG GODKENDELSE AF FORSØGET
Forsøget er blevet vurderet og godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden og af
Lægemiddelstyrelsen. Der er tale om en gruppe personer, der vurderer videnskabelige forsøg med
mennesker. Hovedformålet med denne vurdering er at værne om rettigheder og velbefindende for
forsøgsdeltagere i videnskabelige forsøg med mennesker.
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HVEM KAN DU KONTAKTE, HVIS DU GERNE VIL VIDE MERE?
Vi opfordrer dig til at stille alle de spørgsmål, du måtte have, og det gælder både før, under og efter
forsøget. Hvis du har spørgsmål om forsøget, er du velkommen til at spørge forsøgssygeplejersken eller
forsøgslægen, som kan give dig den nyeste information om fitusiran/forsøgsprocedurerne. Hvis du gerne
vil vide mere om, hvilken forskning der er foretaget med fitusiran, er du velkommen til at spørge
forsøgssygeplejersken eller forsøgslægen.
Hvis du gerne vil vide mere, hvis du har nogle bekymringer, mens du deltager i forsøget, eller hvis du får
en skade ved at deltage i forsøget, skal du kontakte en af de personer, der er anført nedenfor (kl. 9-17
mandag til fredag).
Forsøgslægen:
Overlæge Peter Kampmann
Din nærmeste forsøgssygeplejerske:
Christel Nadia Nielsen
Hvis du kommer ud for et nødstilfælde uden for normal arbejdstid (9-17 mandag til fredag), skal du ringe
til: 35 45 13 59.
Hvis du vil deltage, beder vi dig læse og underskrive samtykkeerklæringen. Du får en kopi af denne
deltagerinformation og af den underskrevne samtykkeerklæring, som du kan beholde. En kopi af den
underskrevne samtykkeerklæring bliver opbevaret i din journal, og en kopi bliver opbevaret sammen med
forsøgsoptegnelserne.
Tak fordi du gav dig tid til at læse denne deltagerinformation og vil tænke over, om du vil deltage i
forsøget.
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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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SAMTYKKEERKLÆRING
Forsøgets danske titel: ATLAS-INH: Et fase 3-forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af fitusiran
til forsøgsdeltagere med hæmofili A eller B med hæmmende antistoffer mod Faktor VIII eller IX
Forsøgets engelske titel: ATLAS-INH: A Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Fitusiran
in Patients with Hemophilia A or B, with Inhibitory Antibodies to Factor VIII or IX
Erklæring fra forsøgsdeltageren:
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
nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.
Jeg giver samtykke til at deltage i forsøget og til indsamling af mit biologiske materiale med henblik på
opbevaring i en forskningsbiobank.
Jeg har fået en kopi af denne samtykkeerklæring og en kopi af den skriftlige deltagerinformation om
forsøget til eget brug.
Jeg giver samtykke til, at der bliver foretaget 2 genetiske undersøgelser som led i at finde ud af, om jeg
kan deltage i forsøget (hvis det ikke allerede fremgår af tidligere undersøgelser).
Hvis der bliver foretaget billedundersøgelser i forsøgsperioden, giver jeg tilladelse til, at billederne bliver
indsamlet og opbevaret til de analyseformål, der er beskrevet i deltagerinformationen.
Forsøgsdeltagerens navn (med blokbogstaver):

________________________________________

Dato: _______________ Underskrift: _______________________________________

Hvis der kommer ny, vigtig information om dit helbred i forsøgsperioden, får du det at vide. Hvis du ikke vil
have sådan vigtig information om dit helbred, der måtte komme i forsøgsperioden, skal du sætte kryds
her: _______ (sæt x)
Vil du gerne informeres om resultaterne af forsøget og om, hvilken betydning de kan få for dig?
Ja _____ (sæt x)

Nej _____ (sæt x)

Jeg giver tilladelse til, at der bliver taget prøver til undersøgelse af mit RNA og DNA, og at de bliver
opbevaret og brugt til mulig fremtidig forskning, som beskrevet i deltagerinformationen:
Ja _____ (sæt x)

Nej _____ (sæt x)

ATLAS-INH (ALN-AT3SC-003/Sanofi Genzyme EFC14768) Model ICF Main v5.0.0 19Jul2018 – Denmark
Specific Danish ICF Main v5.1.0 09Nov2018_Kampmann_Site4501
Protocol Amendment 2 27Jun2018

Protocol Number ALN-AT3SC-003 (Sanofi Genzyme EFC14768)
Denmark Danish Main Informed Consent Form

Overlæge Peter Kampmann
Side 25 af 25

Jeg giver tilladelse til, at mine prøver bliver opbevaret og brugt til mulig fremtidig forskning, som beskrevet
i deltagerinformationen:
Ja _____ (sæt x)

Nej _____ (sæt x)

Erklæring fra den person, der giver informationen:
Jeg erklærer, at forsøgsdeltageren har fået mundtlig og skriftlig information om forsøget.
Efter min mening er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes en beslutning om deltagelse i
forsøget.
Navn på den person, der giver informationen (med blokbogstaver): ______________________________
Dato: _____________ Underskrift: _______________________________________

Efter udfyldelsen: 1 eksemplar til forsøgsdeltageren, 1 eksemplar til forsøgsstedets optegnelser og 1
eksemplar (originalen) til journalen.
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Sponsor name: Genzyme Corporation
Protocol no.: ALN-AT3SC-003 (also known as EFC14768)
EudraCT no.: 2016-001463-36
FULDMAGT

Forsøgspersonnummer:

Protokoltitel: ATLAS-INH: Et fase 3-forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af fitusiran til
forsøgsdeltagere med hæmofili A eller B med hæmmende antistoffer mod Faktor VIII eller IX
Protokoltitel, engelsk: ATLAS-INH: A Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Fitusiran in
Patients with Hemophilia A or B, with Inhibitory Antibodies to Factor VIII or IX

Tilladelse:
Dette forsøg udføres i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis, og det er en betingelse, at
sundhedsmyndighederne får adgang til dine sygejournaler med henblik på overvågning, kontrol og
inspektion (kvalitetskontrol). Det skal sikre, at forsøgsdata er veldokumenterede og korrekte og kan
anvendes i de forskningsresultater, som anvendes som dokumentation, når der ansøges om myndighedernes
godkendelse af forsøgslægemidlet, som skal anvendes til patientbehandling.
Denne fuldmagt kan til enhver tid trækkes tilbage. Alle oplysninger vil blive behandlet strengt fortroligt.
“Jeg giver herved fuldmagt til at hele min sygejournal kan ses af udenlandske sundhedsmyndigheder i løbet
af forsøget og i 25 år efter forsøgets afslutning.”

Forsøgspersonens navn (med blokbogstaver):

__________________________________

Dato: _______________ Underskrift: ______________________________________
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