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Deltagerinformation vedrørende deltagelse i lægemiddelforsøg
ET FORSØG OM VIRKNINGEN OG SIKKERHEDEN AF
LANGTIDSVIRKENDE LAVDOSIS ROPEGINTERFERON HOS PATIENTER MED
KRONISK MYELOID LEUKÆMI, DER BEHANDLES MED BOSUTINIB FRA
DIAGNOSETIDSPUNKTET: ET RANDOMISERET FREMADRETTET FORSØG
Baggrund og formål
Vi vil spørge dig, om du vil deltage i et forskningsforsøg, der involverer test af lægemidlerne
Bosutinib og Ropeginterferon. Du bliver spurgt om at deltage, fordi du for nylig er blevet
diagnosticeret med sygdommen kronisk myeloid leukæmi (CML).
CML er en kræftsygdom, som bliver behandlet med lægemiddelgruppen proteinkinasehæmmer
(tyrosin kinase inhibitorer også kaldet TKI’er). TKI’er er meget effektive – 95% af patienterne med
CML lever lige så længe som den generelle befolkning. Nogle af patienterne opnår en så god og
vedvarende virkning af behandlingen, at det bliver muligt at stoppe behandlingen uden tilbagefald
af sygdommen. Tidligere forsøg har vist, at en kombination med TKI’er og interferon kan resultere i
en bedre behandlingseffekt i forhold til TKI-behandling alene. Hvis behandlingseffekten er
tilstrækkelig god i dette forsøg, vil du stoppe med forsøgsmedicinen efter 4 år. Undersøgelser har
vist, at forsøg med at stoppe behandling er sikre, og dette er nu blevet en del af de internationale
behandlingsanbefalinger.
Bosutinib er en TKI og Ropeginterferon er en type af interferon. Interferon var den bedste
behandling for CML før TKI’er blev introduceret. Tidligere forsøg har ikke kombineret disse to
lægemidler.
Formålet med forsøget er at undersøge, om kombinationen af Bosutinib og Ropeginterferon kan
forøge antallet af CML-patienter, der undgår tilbagefald, sammenlignet med patienter, kun får
Bosutinib., med tæt overvågning af blodprøver.
Det ansvarlige hospital for dette forsøg er St. Olavs hospitalet i Trondheim (kaldet ”sponsor”).
Forsøget er lavet i samarbejde med læger og forskere i den nordiske CML forsøgsgruppe og den
franske CML gruppe.
Kriterier for deltagelse
• Nyligt diagnosticerede kronisk fase CML-patienter med god lever-, lunge-, hjerte- og
nyrefunktion
• Sikker prævention (se senere afsnit)
Patienter, der ikke kan deltage
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Patienter med kronisk virusinfektion, fx HIV eller hepatitis
Patienter med svær depression
Patienter i behandling for bestemte autoimmune sygdomme
Patienter med en blødersygdom
Patienter, der har haft andre kræftdiagnoser indenfor de sidste 5 år

Forsøget indebærer
Omtrent 212 patienter vil blive inkluderet i forsøget og varigheden er 7 år. Forsøget er inddelt i 4
dele:
Del 1 (0-3 måneder):
Ved diagnosetidspunktet tages der blod- og knoglemarvsprøver. Medicinsk historie, inklusiv
medicin, noteres. Lægen vil foretage en objektiv undersøgelse. Ved forsøgets start, vil vi foretage et
hjertekardiogram (EKG), ultralyd af hjerte og røntgen af hjerte/lunger. Du vil starte med Bosutinib,
og din dosis justeres i forhold til, hvor godt du tåler medicinen. Blodprøver og konsultationer med
din læge vil forekomme cirka hver 14. dag.
Del 2 (4-24 måneder):
• Ved 3. måned vil din læge undersøge, om du er egnet til at deltage i lodtrækningen, som
bestemmer din fremtidige behandling, dvs. om du vil få Ropeginterferon i tillæg til Bosutinib
eller fortsætte med bosutinib alene. Vi formoder, at cirka 10% af dem, der starter i forsøget,
ikke kan deltage i lodtrækningen. Hvis det er tilfældet, vil du fortsætte med Bosutinib eller
anden medicin, som du og din læge vælger til dig.
• Hvis resultatet af din lodtrækning er ”forsøgsgruppen”, vil du modtage Ropeginterferon som
tillæg til Bosutinib. Du vil få foretaget blodprøver hver 2. til 4. uge for at måle, om der er
påvirkninger af dine blodværdier eller andre problemer, som kunne opstå mellem 3. og 6.
måned. Derefter vil der være kontrol hver 3. måned. Behandlingen med Ropeginterferon
strækker sig over 21 måneder, dvs. op til 2 år efter opstart af CML-behandling. Du vil få lavet
en undersøgelse af dine øjne ved måned 3 og måned 12, hvis du kommer i denne
forsøgsgruppe og i forvejen har sukkersyge eller forhøjet blodtryk. Hvis du oplever nedsat
syn eller blindhed, herunder smerter i øjnene, bedes du kontakte din forsøgsansvarlige læge
med det samme.
• Hvis resultatet af lodtrækningen er ”kontrolgruppen”, vil du fortsætte som tidligere med
Bosutinib alene. Du vil få taget blodprøver hver 3. måned.
• I begge grupper vil der blive foretaget knoglemarvsundersøgelser ved måned 3, 6, 12 og
muligvis senere, hvis behandlingen har en utilstrækkelig effekt. Hos nogle patienter vil der
formentlig blive foretaget knoglemarvsundersøgelser efter 4 år i behandling (måned 48).
Del 3 (25-48 måneder):
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Efter 24 måneder (2 år) fra opstart af CML-behandlingen, vil alle deltagere fortsætte med Bosutinib
alene i yderligere 2 år. Aftaler til blodprøvetagning og konsultationer med din læge vil være cirka
hver 3. måned.
Del 4 (48-84 måneder):
Behandlingsstopforsøg er en del af de nuværende behandlingsanbefalinger for CML. Derfor vil
lægen, 4 år efter opstart af behandling, beslutte, om du kan stoppe med behandling. Vi vurderer, at
omkring 50% af dem, der stopper behandlingen med Bosutinib, ikke vil få tilbagefald. Når du
underskriver samtykkeerklæringen, accepterer du at fuldføre et stopforsøg, hvis du opfylder
kriterierne.
• Hvis du opfylder kriterierne for at stoppe, vil du blive testet med månedlige blodprøver
(kaldet PCR tests) i 6 måneder. Derefter vil det være mindre ofte – op til 3 år efter
stopforsøget. I tilfælde af tilbagefald, vil behandlingen med Bosutinib genoptages. Du vil
herefter blive fulgt i et år for at bedømme effekten af genbehandlingen. Derefter afslutter
du forsøget og TKI behandling bestemmes af din læge, baseret på de danske retningslinjer
på det pågældende tidspunkt. Dette stopforsøg er sikkert, og erfaringsmæssigt vil patienter
generhverve den virkning, som de havde opnået ved behandlingen, før de stoppede med
medicinen.
Hvis du ikke opfylder betingelserne for at stoppe med behandlingen efter 4 år, skal du fortsætte
med Bosutinib. Dermed bliver forsøgsdeltagelse i alt 7 år. Det er fortsat muligt at opnå en
tilfredsstillende effekt af behandlingen, så du kan stoppe på et senere tidspunkt i den 7 årige
periode, så længe du fortsætter med at tage medicinen.

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

Figur 1: Skema over forsøget. R = randomisering (lodtrækning). BOS = Bosutinib.
Samlet oversigt over undersøgelser, blodprøver, livskvalitetsundersøgelser (se også flowskema
senere i denne information)
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• Standardopfølgning af CML indebærer regelmæssig opfølgning med blod- og
knoglemarvsprøver. Når du ankommer til en regulær opfølgning, vil vi, i dette forsøg, udtage
ekstra blod (op til 70 ml) og knoglemarv (op til 40 ml) til undersøgelse af dit immunsystem
og kræftceller. Når man har CML, synes immunsystemet at være ”udkørt”. Det menes, at
tilstanden af immunsystemet kan have indflydelse på behandlingens resultat og resultat af
ethvert forsøgsstop. Forskellige typer af immunceller vil derfor blive undersøgt via en teknik,
kaldet flowcymetri. Stamceller i knoglemarven er modstandsdygtighed (resistente) overfor
Bosutinib, og hvis det er muligt at lære mere omkring disse celler, kan behandlingen
sandsynligvis forbedres.
• Knoglemarvsprøver vil blive taget på diagnosetidspunktet og i måned 3, 6, og 12. Der vil
muligvis blive taget en ekstra knoglemarvsprøve under dit besøg i måned 48.
• Vi vil ligeledes tage EKG, ultralydsscanning af hjerte og røntgen af brystet ved forsøgets start,
og disse vil blive gentaget, hvis din forsøgslæge finder det nødvendigt.
• Udover standardopfølgning, vil vi bede dig om at udfylde et livskvalitetsskema i måned 1, 3,
6, 12, 24 og 48.
• Du vil modtage en medicindagbog, hvor du skal notere den mængde medicin, du har
indtaget samt mulige bivirkninger, du har oplevet.
Medicinen i forsøget
Medicinen der bliver brugt i dette forsøg er Bosutinib og Ropeginterferon. Basisbehandlingen er
Bosutinib, og det er muligt, men ikke sikkert, at Ropeginterferon øger effekten.
• Bosutinib-tabletter skal indtages dagligt, gerne om morgenen med et måltid og et stort glas
vand. Det er vigtigt, at du indtager medicinen sammen med et måltid, da det øger
muligheder for en god effekt af behandlingen og sænker risikoen for bivirkninger. Det er
meget vigtigt, at du taler med en læge eller sygeplejerske, før du starter eller slutter med
anden medicin. Noget medicin, noget mad og naturmedicin/urtemedicin (for eksempel
johannesurt (perikon) og grapefrugtjuice) skal undgås, så længe du deltager i forsøget. Din
læge eller sygeplejerske kan give dig mere information herom.
• Hvis du udtrækkes til at tage Ropeginterferon, vil du kunne vælge mellem at få medicin givet
af en hjemmesygeplejerske eller blive oplært i selv (eller et familiemedlem) at indsprøjte
medicinen korrekt. Derudover bliver du oplært i at opbevare medicinen rigtigt i køleskab.
Indsprøjtningen skal tages hver anden uge eller mindre hyppigt, hvis du oplever bivirkninger.
Dette afhænger af, hvad din læge har besluttet.
Standardopfølgning af CML indebærer regelmæssig opfølgning med blod- og knoglemarvsprøver.
Hvis du ønsker at deltage i forsøget, skal du regelmæssigt møde op til undersøgelse på sygehuset.
Hvis du kommer i den gruppe, der skal have Ropeginterferon, vil blodprøverne blive taget hver 2. til
4. uge i måned 3 til måned 6. Din læge vil overvåge behandlingseffekten og mulige bivirkninger via
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blod- og knoglemarvsprøver, undersøgelser og interviews. Generelt følger behandlingsplanen den
samme procedure, som det anbefales i de danske nationale retningslinjer for patienter med CML.

Mulige fordele, ulemper og alvorlige bivirkninger
Ligesom anden behandling mod CML, kan både Bosutinib og Ropeginterferon forårsage
bivirkninger. Ikke desto mindre tåler de fleste patienter Bosutinib og Ropeginterferon, når kroppen
har vænnet sig til medicinen. Det er meget vigtigt, at du indtager medicinen på den måde, som
lægen informerer dig om.
Risici, der er forbundet med Bosutinib (mere end 1 ud af 10 personer):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diarre
Opkast
Smerte eller ømhed i maven
Kvalme
Træthed/svaghed
Lave hæmoglobinniveauer, blodplader eller hvide blodceller
Feber
Oppustethed/væskeansamlinger
Luftvejsinfektioner
Unormale leverprøver
Nedsat appetit
Ledsmerter
Hovedpine
Åndenød
Udslæt

Derudover findes nogle bivirkninger ved Bosutinib, som ikke er almindelige (0,1-1 %):
•
•
•
•
•
•
•
•

Betændelse i bugspytkirtlen
Betændelse i hjertets hinder
Nedsat vejrtrækning
Væske i lungerne
Alvorlig hudreaktion
Allergiske reaktioner
En akut alvorlig allergisk tilstand - kaldet anafylaktisk chok
Påvirkning af nyrerne
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En meget sjælden bivirkning ved Bosutinub er en alvorlig hudreaktion, hvor huden går til grunde.
Dette ses hos 0,01-0,1 %.
Permanente bivirkninger er meget sjældne.
Risici, der er forbundet med Repeginterferon (mere end 1 ud af 10 personer):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduceret hæmoglobinniveauer eller hvide blodceller
Opkast
Kvalme
Mavesmerter
Diarre
Mundtørhed
Hårtab
Tør hud
Kløe
Udslæt
Virusinfektioner
Stakåndethed
Hoste
Tørre øjne
Halsinflammation
Muskelsmerter
Ledsmerter
Hovedpine
Svimmelhed
Autoimmun sygdom som eksempelvis nedsat stofskifte og leverfunktion
Depression
Angst
Nedsat koncentration
Humørsvingninger
Søvnproblemer
Vægttab
Træthed
Forkølelse
Influenza-lignede sygdomme
Hudreaktioner ved injektionsstedet

De influenzalignende symptomer kommer især første gang, du tager Ropeginterferonsprøjten. Det
anbefales at tage indsprøjtningen om aftenen, inden du går i seng. Paracetamol (panodil) kan
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hjælpe mod ubehag i de første dage (op til 2 gram/dag). I forsøget gives Ropeginterferon i en lav
dosis. Vi har gode erfaringer med lignende behandlingsprogrammer. Hvis du oplever bivirkninger af
Ropeginterferon, forventer vi, at de stopper så snart, du stopper med indsprøjtningerne. Risikoen
for permanente medicinske problemer, som følge af behandlingen, er meget lille.
Lægen og sygeplejersken vil følge op på eventuelle bivirkninger og rådgive dig i forhold til at
håndtere ubehaget. Forsøget har klare regler for, hvornår medicinbehandlingen skal stoppes eller
reduceres, hvis du oplever bivirkninger.
Udover medicinens bivirkninger, er der potentielle bivirkninger forbundet med nogle af de
procedurer, der er en del af studiet:
• Ved screening foretages røntgenbillede af brystkassen. Denne undersøgelse medfører en
bestråling på 20 µSv. Denne risiko kan anses for at være ubetydelig.
• Blodprøver: Blodprøvetagning kan forårsage kortvarigt ubehag og kan sommetider føre til
lokale blå mærker og (en sjælden gang) til infektion ved indstikningsstedet.
• Knoglemarvsbiopsi: Lokalbedøvelse kan medføre svien eller en brændende fornemmelse ved
anvendelse af lokalbedøvelse samt ved udtagning af knoglemarvsprøven. De efterfølgende
dage kan der komme lidt ømhed ved knoglen.
Graviditet og prævention
Bosutinib er sandsynligvis skadeligt for et foster og kan forårsage misdannelse. Fertile kvindelige
deltagere, som har sex med mænd, skal bruge sikker prævention gennem hele forsøget, såsom ppiller, kobberspiral, hormonspiral, p-stav, p-ring med østrogen/gestagen eller blive steriliseret. Hvis
en mandlig partner er blevet steriliseret (vasektomi) anses dette også som værende sikkert. Fertile
kvindelige deltagere skal tage en uringraviditetstest hver måned. Sygehuset, hvor forsøget finder
sted, vil uddele disse graviditetstest til hjemmebrug. Hvis deltageren i forsøget eller partneren til
forsøgsdeltageren bliver gravid, skal lægen informeres med det samme. Patienten skal
dokumentere testsvar i den udleverede medicindagbogen.
Frivillig deltagelse
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan, til enhver tid, trække dit samtykke til deltagelse tilbage.
Du behøver ikke give en grund, hvis du ønsker at trække samtykket tilbage. Dette vil ikke have
nogen konsekvenser for din fremtidige behandling. Hvis du ønsker at deltage i forsøget, skal du
skrive under på samtykkeerklæringen på sidste side af denne information. Samtykke til analyser af
det biologiske materiale kan altid trækkes tilbage – både under og efter forsøget.
Hvis du har spørgsmål omkring forsøget, kan du kontakte den forsøgsansvarlige overlæge eller
projektsygeplejeske. Se kontaktinformationer i slutningen af deltagerinformationen.
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Hvis du ikke ønsker at deltage i forsøget, får dette ingen konsekvenser for dig og du vil modtage den
behandling, som anbefales i Danmark.
Dit ansvar
Hvis du ønsker at deltage i forsøget, forventes det, at du følger instruktionerne fra
forsøgspersonalet og at du møder til de aftalte besøg. Det er vigtigt, at medicinen indtages som
lægen har foreskrevet. Det er vigtigt, at du fortæller forsøgspersonalet om symptomer, bivirkninger
og hospitalsindlæggelser. Fortæl din læge om den medicin, du tager, mens du er i forsøget. Ved
hvert besøg, vil du blive bedt om at medbringe medicindagbogen og alt forsøgsmedicin (ubrugt
medicin og/eller tomme beholdere). Du skal følge betingelserne for svangerskabsforebyggelse og
informere øjeblikkeligt, hvis du eller din partner bliver gravid. Hvis der fremkommer nye
informationer, som kan påvirke dit ønske om at deltage i forsøget, vil vi kontakte dig og udlevere en
ny informeret samtykkeerklæring. Hvis du ikke følger instruktionerne for prøvetagning,
svangerskabsforebyggelse eller medicin, vil de forsøgsansvarlige trække dig ud af forsøget. Hvis
dette er tilfældet, vil du modtage behandling i henhold til de sædvanlige retningslinjer. Vi opfordrer
dig til at gennemlæse ”Forsøgsdeltagernes rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt
forskningsprojekt”, som er udarbejdet af de nationale Videnskabsetiske komitéer.
Forsikring
Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsforsøg, er du dækket af den offentlige
institution Patienterstatningen. Du har adgang til at klage og muligvis modtage kompensation efter
Lov om Klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. Der bliver givet kompensation for
forsøgsrelaterede skader i henhold til dansk lovgivning.
Finansiering
Forsøget og biobanken finansieres af St. Olavs Hospital på vegne af CML-studiegrupperne i Frankrig
(FILMC) og de nordiske lande (NCMLSG). Medicinalfirmaerne Pfizer, som markedsfører Bosutinib og
AOP, som fremstiller Ropeginterferon, financierer medicinen, der bliver brugt i dette forsøg.
Derudover har Pfizer ydet tilskud til gennemførsel af forsøget. Ideen til forsøget kommer fra
forskere, der ikke har økonomiske interesser i projektet. Det enkelte forsøgssite får 4000Euro pr.
patient, der deltager i forsøget til at dække nogle af omkostningerne i forbindelse med forsøget.
Pengene indsættes på en forskningskonto, der er underlagt offentlig revision.
Der ydes ikke vederlag til patienterne for deltagelse i forsøget. Der ydes transportgodtgørelse til de
deltagende patienter, i henhold til vanlige retningslinjer.
Markedsføringstilladelse
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Ropeginterferon har endnu ingen markedsføringstilladelse, men producenten har ansøgt om dette,
baseret på gode erfaringer med behandling af blodsygdommen ”polycythæmia vera”, som ligner
CML.
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Databeskyttelse
Vi registrerer de informationer om dig, som er relevante for at undersøge effekten af behandlingen
og mulige bivirkninger. Det omfatter tidligere sygdom, medicin og information omkring din CML. De
fleste er rutinemæssige blod- eller knoglemarvsprøver og information omkring behandlingsforløbet,
der er standardprocedure hos alle patienter, som behandles for CML. Dit samtykke giver den
forsøgsansvarlige, sponsor og dennes repræsentant direkte adgang til de relevante
helbredsoplysninger i din journal. Det drejer sig om oplysninger om dit CML-forløb og behandling af
denne, samt oplysninger om alder, andre sygdomme og eventuelle bivirkninger, samt oplysninger
om evt. hændelser, der kan tilskrives deltagelse i forsøget. Alle, der har adgang til dine oplysninger,
har tavshedspligt. Alle dine indsamlede data (personoplysninger, forsøgsdata og biologisk
materiale) vil blive behandlet i overensstemmelse med den danske databeskyttelseslov (lov nr. 502
af 23. maj 2018), hvori Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) er
indarbejdet.
Data og prøver, der er registreret på dig, vil udelukkende blive brugt i forbindelse med forsøget,
som beskrevet ovenfor. Alle data og prøver vil blive behandlet uden navn, personlig
identifikationsnummer eller anden information, der kan identificere dig. En kode forbinder dig til
dine data/prøver via en liste over navne. Listen, som kan koble dit navn til koden, bliver
udelukkende opbevaret på sygehuset, og kun det autoriserede forsøgspersonale vil have adgang til
listen.
Vi opretter databaser med information om bivirkninger, effekter og andre relevante oplysninger om
behandlingen. Disse er registreret via et specifikt identifikationsnummer, så kun forsøgspersonalet
på det enkelte forsøgs site kan identificere dig. Dette er også gældende ved spørgeskemaer til
livskvalitetsmålinger, som vil blive foretaget mange gange gennem forsøget. Information omkring
køn, alder og medicinsk historie vil blive indsamlet. For at sikre, at vi har de rigtige informationer i
databasen, kan din journal blive gennemgået af inspektionsansatte i forsøget, kaldet monitorer,
eller repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen, i tilfælde af inspektion af forsøget på forsøgsstedet.
Forsøgsmateriale og database vil blive opbevaret indtil 2034. Det vil ikke være muligt at identificere
dig i forsøgets resultater, når disse er blevet offentliggjort.
Forskningsbiobank
I forsøget udtages der biologisk materiale, og der oprettes en forskningsbiobank. Adgang til
prøvematerialet i forskningsbiobanken vil være begrænset til laboratoriepersonalet, der arbejder på
det enkelte laboratorie. Prøverne vil blive analyseret i bundter (kaldet batches) for at minimere
omkostningerne og vil senest blive destrueret 20 år efter forsøgets nedlukning. Ydermere gør
opbevaringen af prøverne det muligt at lave yderligere analyser på et senere tidspunkt. Hvis dette
er tilfældet, vil en ny ansøgning om brug af prøverne forekomme. Der vil være en separat
samtykkeerklæring til deltagerne i forsøget, som omhandler opbevaring af det biologiske materiale i
op til 20 år. For at beskytte din anonymitet, vil det biologiske materiale ikke være mærket med dit
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navn, men et identifikationsnummer samt fødselsdato og køn. Identifikationsnummeret kan linkes
til dig på forsøgssitet via en identifikationslog.
Forsøget indebærer 4 ekstra blodprøver af 70 ml ved screening, måned 3, 6 og måned 12 (samlet
280 ml blod pr. patient). Derudover udtages 4 ekstra knoglemarvsprøver op til 40 ml, ved screening,
måned 3, måned 6 og måned 12 (samlet 160 ml knoglemarv pr. patient). Der vil muligvis blive taget
en ekstra knoglemarvsprøve under besøget i måned 48. Aarhus Universitetshospital samt
Rigshospitalet sender prøverne til Bergen i Norge, og de resterende danske sites sender deres
prøver til Lund i Sverige. Hvis du deltager i Odense, vil der derudover udtages 20 ml blod ved dag 1
(baseline), måned 3 og måned 12, som straks vil blive sendt til Uppsala i Sverige på køl/frys, så
blodprøverne er fremme senest 12 timer efter blodprøvetagningen. Desuden indsamles 6 ml blod
før og 6 ml blod 4 timer efter indtagelse af Bosutinib ved dag 1 og måned 3 samt måned 12. Disse
prøver sendes til Bergen i Norge. Evt. restmateriale destrueres senest 20 år efter forsøget er
afsluttet. Ved måned 12 og måned 48 skal der samles en ekstra RT-qPCR prøve (20 ml pr. prøve =
40 ml i alt), som opbevares i det lokale laboratorium og senere sendes til Frankrig til digital dråbePCR (ddPCR). RT-qPCR er en blodprøve, som bliver brugt til at måle aktiviteten af din CML.
Udover ovenstående biologisk materiale udtages blodprøver i henhold til lokale standarder. Den
samlede mængde blod, der udtages i forsøgets første 48 måneder, vil være ca. 1200 ml. Heraf er
langt størstedelen svarende til standardprøver, som du alligevel ville have fået foretaget. Hvis du er
kvinde i den fertile alder, vil der ligeledes blive taget urinprøver i henhold til lokale standarder,
svarende til ca. 10 ml urin pr. prøve og samlet mængde urin på 480 ml igennem perioden i forsøget,
hvor du indtager Bosutinib.
Hvis du gennemfører de 3 års behandlingspause, vil der blive taget yderligere ca. 720 ml blod, som
er svarende til standardbehandling. Hvis du skal genstarte med medicinen, vil du blive fulgt 1 år,
hvor der, i denne periode, vil blive taget blodprøver med en samlet mængde på ca. 200 ml, hvilket
også er svarende til standardbehandling. Derudover skal der yderligere tages ca. 120 ml urin, hvis
du er kvinde i den fertile alder.
Hvis du ikke opfylder kravene for at stoppe Bosutinib-behandling, kan du fortsætte i forsøget, og
komme til kontrol hver 3. måned (12 besøg). Den samlede mængde blod vil være ca. 400 ml og ca.
120 ml urin, hvis du er kvinde i den fertile alder.
Formålet med blodprøveanalyserne er at undersøge biologien og egenskaben af CML-sygdommen –
især undersøgelser af immunforsvarets sammensætning og funktion samt undersøgelser af
knoglemarvsceller. Vi ønsker at finde sygdomsmekanismer, der skal testes til fremtidig behandling
eller at finde biomarkører (normalvis en blodprøve), som kan hjælpe med at forudsige behandling
samt prognose. Det vil være særligt interessant at finde biomarkører til at forudsige, om
sygdommen vender tilbage efter ophørt behandling. Til dette vil der blive brugt forskellige teknikker
til undersøgelse af immunforsvarets celler. Medicinens optagelse i kroppen vil blive analyseret
(disse kaldes PK prøver).
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Information om genetiske analyser
I denne protokol vil vi undersøge genudtrykket af både kræftceller og immunforsvarets celler ved at
sekventere RNA’et i de enkelte celler. Derudover vil vi anvende et målrettet sekventeringspanel, der
specifikt undersøger for kendte ”kræftgener” til at påvise kræftassocierede mutationer i DNA’et fra
kræft-blodceller.
Hvis de molekylær undersøgelser af genudtrykket afslører kendte prædisponerende faktorer for
kræft eller andre sygdomme, vil du blive tilbudt genetisk rådgivning og relevant opfølgning på den
Kliniske Genetisk Afdeling.
Tilbagemelding til dig?
Det forventes ikke, at der vil fremkomme resultater, der kan være relevant for dig og din familie,
idet disse undersøgelser laves meget specifikt på din CML (kronisk myeloid leukæmi).
Vi vil informere dig i de sjældne situationer, hvor vi opdager en ændring i dine gener, som kan
medføre alvorlig sygdom, der kan forebygges eller behandles. Det kan blive aktuelt også at
informere familiemedlemmer, hvis informationen kan forebygge dødsfald eller alvorlig forringelse
af helbredet.
Hvis du vil sig nej til at få denne viden, skal du særskilt kontakte os.
Efter forsøgets afslutning gemmes genomdata i overensstemmelse med den generelle forordning
om databeskyttelse (GDPR) i 20 år. I tilfælde af at vi ønsker at anvende data i et nyt
forskningsprojekt, vil vi søge om godkendelse af dette hos Den Regionale Videnskabsetiske Komité.
Offentliggørelse af materiale og data til andre parter
Hvis du ønsker at deltage i forsøget, accepterer du også, at prøver og ikke-identificerbare data
bliver frigivet til akademiske institutioner indenfor EU/EØS/Schweiz for at afslutte forsøget.
Rettigheder til adgang og materialeopbevaring
Hvis du ønsker at deltage i forsøget, er du berettiget til at få adgang til den information, der er
registreret om dig. Du har desuden ret til at rette eventuelle fejl i de oplysninger, som vi har
registreret. Hvis du trækker dig ud fra forsøget, vil der ikke blive indsamlet yderligere oplysninger
eller materiale om dig. Data, der allerede er indsamlet, slettes ikke.
Information omkring resultatet af forsøget
Vi vil forsøge at få udgivet resultaterne fra forsøget i medicinske tidsskrifter. Informationer om
resultaterne i forsøget, kan du få ved at kontakte forsøgslægen efter forsøgets afslutning.
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Forsøgsansvarlig læge:
Christen Lykkegaard Andersen
Telefon: 35458894
Mail: christen.bertel.lykkegaard.andersen@regionh.dk
Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Danmark
Projektsygeplejeske:
Sara Frausig Petersen
Telefon: 35450509
Mail: sara.frausig.petersen@regionh.dk
Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Danmark
Projektsygeplejeske:
Marie-Thérèse Bejstrup
Telefon: 35450508
Mail: Marie-Therese.Bejstrup@regionh.dk
Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Danmark

Tak fordi du tog tid til at læse denne information.
Følgende dokumenter ses nedenstående:
Flowskema
Samtykkeerklæring
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Flowskema

Besøgsoversigt fra screening til måned 48. Bosutinib (BOS) og Ropeginterferon (Peg) behandling
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* = Patienterne i Ropeginterferon-behandling får taget blodprøver hvert 14 dag fra måned 3-6
** = Patienterne i Ropeginterferon-behandling med sukkersyge eller forhøjet blodtryk
D = dag
M = måned
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Besøgsoversigt fra måned 49 til måned 84. Ingen behandling
Besøgstidspunkt
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Besøgsoversigt i tilfælde af opblussen af CML og behandling med BOS genoptages
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Besøgsoversigt for patienter, der ikke opfylder kriterier for at stoppe BOS behandling
Besøgstidspunkt
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Informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.
Forskningsprojektets titel: ET FORSØG OM VIRKNINGEN OG SIKKERHEDEN AF LANGTIDSVIRKENDE LAVDOSIS
ROPEGINTERFERON HOS PATIENTER MED KRONISK MYELOID LEUKÆMI, DER BEHANDLES MED BOSUTINIB
FRA DIAGNOSETIDSPUNKTET: ET RANDOMISERET FREMADRETTET FORSØG

Dit samtykke giver den forsøgsansvarlige, de danske myndigheder samt sponsor og dennes
repræsentant direkte adgang til de relevante helbredsoplysninger i din journal.
Erklæring fra forsøgspersonen:
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og
ulemper til at sige ja til at deltage.
Jeg ved, at 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 deltage i forskningsprojektet og til, at mit biologiske materiale udtages
med henblik på opbevaring i en forskningsbiobank. Jeg har fået en kopi af dette samtykkeark samt
en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug.
Forsøgspersonens navn: ________________________________________________________

Dato: _______________ Underskrift: ____________________________________________

Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem om dig i forskningsprojektet, vil du blive
informeret. Vil du frabede dig information om nye væsentlige helbredsoplysninger, som kommer frem i
forskningsprojektet, bedes du markere her: __________ (sæt x)
Jeg frabeder mig hermed information om nye helbredmæssige oplysninger som fremkommer tilfældigt i
forbindelse med undersøgelsen af mine arveanlæg under forsøget: ____________(sæt x)
Ved frakendelse af information om tilfældige genetiske fund udleveres ”Tillæg om retten til ikke-viden” af
den informerende læge.
Erklæring fra den, der afgiver information:
Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget.
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om deltagelse
i forsøget.
Navnet på den, der har afgivet information:
Dato: _______________ Underskrift: ____________________________________________

Projektidentifikation, EudraCT nummer: 2018-001044-54.
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Informeret samtykke til opbevaring af biologisk materiale i op til 20 år i forbindelse med deltagelse i
et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.
Forskningsprojektets titel: ET FORSØG OM VIRKNINGEN OG SIKKERHEDEN AF LANGTIDSVIRKENDE LAVDOSIS
ROPEGINTERFERON HOS PATIENTER MED KRONISK MYELOID LEUKÆMI, DER BEHANDLES MED BOSUTINIB
FRA DIAGNOSETIDSPUNKTET: ET RANDOMISERET FREMADRETTET FORSØG

Dit samtykke giver den forsøgsansvarlige, de danske myndigheder samt sponsor og dennes
repræsentant direkte adgang til de relevante helbredsoplysninger i din journal.
Erklæring fra forsøgspersonen:
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og
ulemper til at sige ja til at deltage.
Jeg ved, at 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 deltage i forskningsprojektet og til, at mit biologiske materiale udtages og med
henblik på opbevaring i en forskningsbiobank. Jeg har fået en kopi af dette samtykkeark samt
en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug.

Forsøgspersonens navn: ________________________________________________________

Dato: _______________ Underskrift: ____________________________________________

Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem om dig i forskningsprojektet vil du blive
informeret. Vil du frabede dig information om nye væsentlige helbredsoplysninger, som kommer frem i
forskningsprojektet, bedes du markere her: __________ (sæt x)
Erklæring fra den, der afgiver information:
Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget.
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om deltagelse
i forsøget.
Navnet på den, der har afgivet information:

Dato: _______________ Underskrift: ____________________________________________

Projektidentifikation, EudraCT nummer: 2018-001044-54.

Tillæg om retten til ikke-viden

Informeret samtykke til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
Forskningsprojektets titel:
ET FORSØG OM VIRKNINGEN OG SIKKERHEDEN AF LANGTIDSVIRKENDE LAVDOSIS ROPEGINTERFERON HOS
PATIENTER MED KRONISK MYELOID LEUKÆMI, DER BEHANDLES MED BOSUTINIB FRA
DIAGNOSETIDSPUNKTET: ET RANDOMISERET FREMADRETTET FORSØG
Erklæring fra forsøgspersonen om retten til ikke-viden:
Jeg ved, at der i sjældne tilfælde kan opstå viden om ændringer i mine gener, der kan resultere i alvorlig
forringelse af mit helbred, men som kan behandles.
Selvom information og behandling evt. vil kunne redde mit liv, så ønsker jeg ikke at modtage viden herom.
Jeg har haft en samtale med forsøgslægen om konsekvenserne af mit fravalg.

________________________________________________underskrift

__________dato
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FULDMAGT
Forsøgets titel: ET FORSØG OM VIRKNINGEN OG SIKKERHEDEN AF LANGTIDSVIRKENDE LAVDOSIS
ROPEGINTERFERON HOS PATIENTER MED KRONISK MYELOID LEUKÆMI, DER BEHANDLES MED
BOSUTINIB FRA DIAGNOSETIDSPUNKTET: ET RANDOMISERET FREMADRETTET FORSØG
Jeg er blevet informeret om og giver hermed min tilladelse til, at udenlandske myndigheder og
repræsentanter fra medicinalfirmaerne Pfizer og AOP kan få adgang til min patientjournal med
henblik på inspektion og kontrol af forsøget.
Fuldmagten er gyldig i 15 år efter afslutning af forsøget. Fuldmagten vil blive behandlet som strengt
fortrolig.
Skal udfyldes af deltageren:
Navn (blokbogstaver):
Deltagers initialer:
Deltagernummer:
Dato:
Underskrift:____________________________________
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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.

Revideret 11. marts 2019

