Deltagerinformation samt samtykkeerklæring om deltagelse i et
sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt

Forsøgets navn

WP42004

FORSØGETS OFFICIELLE TITEL
ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED, TOLERABILITET,
FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM MONOTERAPI AF HÆMATOLOGISK OG
MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID LEUKÆMI
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Indledning

Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der udføres af overlæge
Martin Hutchings på hæmatologisk og onkologisk afdeling på Rigshospitalet. Det sundhedsvidenskabelige
forskningsprojekt er et lægemiddelforsøg (herefter kaldet forsøg), der er sponsoreret af medicinalfirmaet
F. Hoffmann-La Roche, (herefter kaldet Roche) i Basel i Schweiz. Forsøget kan i enkelte lande være
implementeret via Roches lokale selskaber, herunder Genentech, Inc. i USA. Roche har taget initiativ til
dette forsøg.
Forsøget der gennemføres i flere lande er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Lægemiddelstyrelsen og
gennemføres i henhold til databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.
Du er blevet spurgt om at deltage i forsøget med et lægemiddel, der hedder RO7283420. Dette
lægemiddel udvikles som mulig behandling af akut myeloid leukæmi, som enten er vendt tilbage eller ikke
har reageret på tidligere behandlinger, du har fået.

Du vil blive inviteret til en samtale om forsøget med en læge med erfaring inden for sygdomsområdet,
hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget.
Du er velkommen til at tage en pårørende med til samtalen.
Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykke- og
fuldmagtserklæring. Du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive erklæringerne.
Der foretages ingen forsøgsrelaterede undersøgelser, før samtykkeerklæringen er underskrevet.
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund, trække dit samtykke
tilbage. Det vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.
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Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor
vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt.

2

Formålet med forsøget

Formålet med forsøget er at undersøge sikkerheden ved RO7283420 i forskellige doseringsniveauer med
henblik på at finde ud af, hvilke gode eller dårlige effekter RO7283420 har, og hvilken dosis af lægemidlet
der er den rigtige.
RO7283420 er et nyt antistof. Antistoffer er designet til at aktivere eller støtte kroppens eget
immunsystem til at kunne identificere og nedbryde leukæmicellerne. RO7283420 kan binde sig til cellerne
i dit immunsystem og leukæmicellerne samtidig, så dine immunceller kan genkende og dræbe
leukæmicellerne.
RO7283420 er et forsøgslægemiddel, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne ikke har godkendt det
til akut myeloid leukæmi.
Dette vil være første gang, at RO7283420 gives til mennesker, det vides derfor ikke, om du vil have nogen
fordel af forsøgsbehandlingen.

3

Plan for forsøget. Biologisk materiale

Antal deltagere i forsøget: Ca. 160 patienter forventes at indgå i dette forsøg: Ca. 120 deltagere i Del A og
Del B, og ca. 40 deltagere i Del C. Heraf 10-12 patienter i Danmark.
Alle deltagere vil få forskellige doser af forsøgslægemidlet RO7283420. Både du og forsøgslægen vil vide,
hvilken dosis du får.
Dette forskningsforsøg har tre dele (Del A, Del B og Del C). Du vil kun skulle deltage i én del. Hvilken del af
forsøget, du deltager i, afhænger af, hvornår du indgår i forsøget.
Forsøgets varighed: Hvis du kan indgå i forsøget og vælger at deltage, vil du få forsøgsbehandlingen i op
til 27 uger. Derefter bliver du observeret for se, hvor længe du har gavn af behandlingen, og/eller hvordan
din kræftsygdom udvikler sig. Der kan være mulighed for, at du kan få forsøgsbehandlingen i op til 27 uger
igen, hvis det har gavnet dig i første omgang.
I Del A og Del B får deltagerne en stigende dosis af RO7283420, indtil den bedste dosis er fastslået. Det
betyder, at deltagerne i en gruppe vil få RO7283420 i en bestemt dosis, og når denne dosis anses som
sikker, vil den næste gruppe af deltagere få en højere dosis.

Behandlingen: På behandlingsdagen vil du få en kombinationsbehandling, der kaldes præmedicinering.
Du vil derefter få RO7283420 gennem en slange, der anlægges i en åre i armen. Det kaldes intravenøs
infusion. Første gang vil infusionen af RO7283420 tage 4 timer. Afhængigt af, hvordan du reagerer på
infusionen, kan tiden på de efterfølgende infusioner blive afkortet til 2 timer.
Derudover skal du blive på hospitalet til observation i mindst 48 timer, efter den første gang du får
forsøgsbehandlingen. Hvis du oplever bivirkninger ved den første infusion, kan forsøgslægen bede dig om
at blive på hospitalet igen ved den næste infusion.
I Del A får de første deltagere i forsøget 0,15 milligram af RO7283420;de efterfølgende deltagere vil få
højere doser.
I Del A eller Del B vil du få den samme dosis RO7283420. Forsøgslægen kan dog reducere dosen af hensyn
til din sikkerhed (hvis du ikke tåler den) eller øge til en højere dosis, hvis den anses om sikker (efter at
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I Del C vil alle deltagere få den bedste dosis på baggrund af data fra gruppe A og B.

være blevet testet på andre deltagere i forsøget).
I Del C vil du få den samme dosis RO7283420 under hele forsøget, hvis du tåler den godt.
Du vil få behandlingen én gang hver 3. uge. Hyppigere behandlinger (kaldet “dosisøgning”) undersøges
måske i løbet af Serie 1, afhængigt af, hvordan deltagerne reagerer på forsøgsbehandlingen.
Hvis du beslutter dig for at indgå i forsøget
Hvis du beslutter dig for at deltage i dette forskningsforsøg, vil forsøgslægen først udføre nogle
"screeningstests" og/eller procedurer og stille dig nogle spørgsmål om dit sygdomsforløb, og om hvilken
medicin du tager, for at sikre, at du kan indgå i forsøget. Disse tests/procedurer kan foregå over flere
dage. Ligeledes vil andre oplysninger om alder, køn og race/etnicitet, blive registreret. Nogle af disse test
eller procedurer indgår muligvis i din almindelige medicinske behandling og udføres også, selvom du ikke
deltager i dette forsøg.

Vurderinger i forbindelse med dit screeningsbesøg:
 Samtale om forsøget samt gennemgang og underskrift af denne erklæring om informeret samtykke
 Gennemgang af din sygehistorie, tidligere behandlinger af akut myeloid leukæmi, rygning og den
medicin, som du har taget
 Spørgsmål om din evne til at udføre dagligdags aktiviteter
 Fysisk og neurologisk undersøgelse: Forsøgslægen vil undersøge dit hjerte, vejrtrækning, mave, hud,
muskler og knogler foruden dit hoved, øjne, ører, næse, hals, nakke og lymfeknuder. Forsøgslægen
vil også undersøge din mentale tilstand, nerver i hjernen, din muskelstyrke, følefornemmelse og
koordination. Hvis forsøgslægen har mistanke om, at du lider af neurologiske forstyrrelser, kan der
foretages yderligere undersøgelser
 Der måles: Åndedrætsfrekvens, puls og iltindhold i dit blod. Din højde, vægt, blodtryk og
kropstemperatur bliver også målt
 Elektrokardiogram (EKG): Det er en måling for at se, hvordan dit hjerte fungerer
 Røntgenundersøgelse eller CT af brystkassen: Det er en procedure, der skal sikre, at du ikke har en
igangværende luftvejsinfektion
 Blodprøver: Der tages op til 44 ml blod til screeningstest. Blodprøverne tages med henblik på:
o Standardlaboratorietest (herunder blodkemi og blodtal)
o Test for at undersøge, hvor hurtigt dit blod størkner
o Test for at undersøge, hvor mange leukæmiceller du har i blodet
o En test for at kontrollere, om du er gravid, hvis du kan blive gravid
o Test for HIV samt for hepatitis B og hepatitis C (smitsomme leverbetændelser)
o Biomarkørprøver, der skal hjælpe os til en bedre forståelse af sygdommen og lægemidlet
 Knoglemarvsprøve:
o Dette er en standardundersøgelse til vurdering af din sygdom. Ved indstik af en nål i
hoftekammen tages, under lokalbedøvelse, en biopsi (vævsprøve) fra din knoglemarv og
et aspirat (prøve af knoglemarvsvæsken på ca. 2-3 ml)
 Urinprøve: Indsamling af urinprøve (få ml.) til standardlaboratorieundersøgelser
Vurderinger under forsøgsbehandlingen:
Hvis screeningsvurderingerne viser, at du kan deltage i forsøget, og du vælger at deltage, vil du gennemgå
følgende test og procedurer:
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Resultaterne af disse screeningsvurderinger vil afgøre, om du kan deltage i forsøget. Hvis
screeningsvurderingerne viser, at du kan deltage i forsøget, og du vælger at deltage, skal du gennemgå
yderligere test og procedurer.











Gennemgang af medicin og eventuelle tegn eller symptomer, du måtte have
Spørgsmål om din evne til at udføre dagligdags aktiviteter
Fysisk og neurologisk undersøgelse, åndedrætsfrekvens, puls, højde, vægt, blodtryk,
kropstemperatur og EKG udføres lige som for screeningsbesøg
Infusion af forsøgsbehandlingen: Du vil først få infusion af præmedicineringer og derefter infusion af
forsøgsbehandlingen. Den første infusion af forsøgsbehandlingen tager 4 timer, og du skal blive på
hospitalet i 48 timer til observationer. Hvis du tåler lægemidlerne godt, i de senere serier, behøver
du ikke at blive indlagt, og infusionstiden kan afkortes
Blodprøvetagning: Der tages i alt ca. 257 ml og op til 350 ml blod i forsøgsbehandlingsperioden,
afhængigt af intervallet af forsøgsbehandlingen i løbet af Serie 1. Disse blodprøver bruges til:
o Standardlaboratorietest (herunder blodkemi og blodtal)
o Test for at undersøge, hvor hurtigt dit blod størkner
o Test for at undersøge, hvor mange leukæmiceller du har i blodet
o Biomarkørprøver, der skal hjælpe os til bedre at forstå sygdommen og lægemidlet
o Måling af mængden af lægemiddel i blodet
o Undersøgelse af, om kroppen har dannet antistoffer mod forsøgslægemidlet
 Bemærk: Hvis du behandles med tocilizumab vil der med henblik på at kontrollere bivirkninger
blive taget yderligere blodprøver (ca. 132 ml) til standardlaboratorietest og for at undersøge,
hvordan din krop reagerer på dette lægemiddel, og hvordan lægemidlet bearbejdes af kroppen
Knoglemarvsprøve:
o Tages som beskrevet ovenfor
Urinindsamling: Der indsamles urinprøver (få ml.) til standardlaboratorietest

Ved behandlingsophør
Du bliver bedt om at komme til hospitalet ca. 28 dage efter din sidste infusion af forsøgslægemidlet til et
besøg ved “behandlingsophør“ og igen 28 dage senere til et “sikkerhedsmæssigt opfølgningsbesøg”.

Følgende procedurer vil blive udført ved behandlingsophør og opfølgende sikkerhedsbesøg:
 Gennemgang af medicin og eventuelle tegn eller symptomer, du måtte have
 Spørgsmål om din evne til at udføre dagligdags aktiviteter
 Fysisk og neurologisk undersøgelse, åndedrætsfrekvens, puls, højde, vægt, blodtryk,
kropstemperatur og EKG udføres lige som for screeningsbesøg.
 Blodprøvetagning: Der tages op til 47 ml blod ved besøget ved “behandlingsophør“. Disse blodprøver
bruges til:
o Standardlaboratorietest (herunder blodkemi og blodtal)
o Test for at undersøge, hvor hurtigt dit blod størkner
o Test for at undersøge, hvor mange leukæmiceller du har i blodet
o Biomarkørprøver, der skal hjælpe os til en bedre forståelse af sygdommen og lægemidlet
o Måling af mængden af lægemiddel i blodet
o Undersøgelse af, om kroppen har dannet antistoffer mod forsøgslægemidlet
 Urinindsamling: Der indsamles urinprøver (få ml.) til standardlaboratorietest
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Hvis din deltagelse i forsøget stoppes før planlagt tid, bedes du også møde op til disse to besøg. Du kan
blive nødt til at stoppe behandlingen af sikkerhedsmæssige årsager, eller du eller forsøgslægen kan
beslutte, at det er bedst for dig at udtræde af forsøget.

Opfølgende vurderinger efter behandling
Hvis din sygdom har forbedret sig i løbet af behandlingen, vil din tilstand blive opfulgt ca. hver 3. måned,
startende ca. 4 måneder efter din sidste infusion af forsøgslægemidlet. Du vil gennemgå følgende test og
procedurer:







Spørgsmål om din evne til at udføre dagligdags aktiviteter
Fysisk og neurologisk undersøgelse udføres lige som for screeningsbesøg
Blodprøvetagning: Der vil blive taget ca. 13 ml blod i løbet af hvert opfølgningsbesøg efter
behandlingen. Disse blodprøver bruges til:
o Standardlaboratorietest (herunder blodkemi og blodtal)
o Test for at undersøge, hvor hurtigt dit blod størkner
o Test for at undersøge, hvor mange leukæmiceller du har i blodet
o Måling af mængden af lægemiddel i blodet
o Undersøgelse af, om kroppen har dannet antistoffer mod forsøgslægemidlet
Prøvetagningen af knoglemarv skal foretages ca. hver 6. måned afhængigt af din sygdomstilstand:
o Tages som beskrevet ovenfor
Urinindsamling: Der indsamles urinprøver (få ml.) til standardlaboratorietest

Kontakter i opfølgningsfasen efter behandling
Når din deltagelse i forsøget er afsluttet, har forsøgspersonalet mulighed for at følge op på din
helbredstilstand via Sundhedsplatformen, efter du har afsluttet behandlingen. Disse informationer kan
blive indtastet i den samme database som de øvrige data fra forsøget indtastes i.
Hvis du beslutter dig for, at du ikke længere ønsker at blive kontaktet eller give adgang til dine
lægejournaler for opfølgende oplysninger, skal du informere forsøgslægen.
Biologisk materiale
Biomarkører er biologiske markører i kroppen, som kan måles og bruges til at forklare, hvordan kroppen
reagerer på behandling af en bestemt sygdom. Ved at studere biomarkører i dette forsøg vil Roche
forsøge at forstå, hvorfor forløbet af sygdommen kan være forskelligt fra patient til patient, og om der er
en måde at skræddersy behandlingen på, så den passer til den enkelte patients individuelle karakteristika,
med henblik på behandling i fremtiden. Eksempler på biomarkører er proteiner, som findes i blod,
knoglemarv, eller variationer i særlige gener (DNA og RNA), som er forbundet med patientens leukæmi.

Prøver til forsøgsrelateret analyse opbevares, indtil forsøgsresultaterne er indberettet, med følgende
undtagelse:
 Blodprøver, som er indsamlet med henblik på at finde ud af, hvordan forsøgsbehandlingerne
omsættes i kroppen, og test for at finde ud af, om din krop danner antistoffer mod
forsøgslægemidler, opbevares i op til 2 år efter indberetning af forsøgsresultaterne
 Blod-, knoglemarvs-, plasma- og serumprøver, som indsamles til biomarkøranalyse, opbevares i
op til 5 år efter indberetning af forsøgsresultaterne, medmindre en kortere tidsperiode er
påkrævet af lokale bestemmelser
Blodprøver, som bliver indsamlet til test med henblik på at finde ud af, hvordan forsøgsbehandlingerne
omsættes i kroppen, og test for at finde ud af, om din krop danner antistoffer mod forsøgslægemidlet, vil
blive anvendt til at forstå samspillet mellem forsøgslægemidlet og imunsystemet.
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Du vil ikke nødvendigvis få gavn af resultaterne af de biomarkører, som testes i dette forsøg, da det kan
tage flere år, før resultaterne er tilgængelige. Det er dog muligt, at behandlingen af fremtidige
kræftpatienter med akut myeloid leukæmi kan blive bedre på baggrund af de biomarkører, som evalueres
i dette forsøg. I dette forsøg vil biomarkøranalyser blive udført på blod- og knoglemarvsprøver.

Overskydende plasma- og serumprøver kan også blive analyseret i fremtiden for at se, om du har haft
COVID-19 infektion. Disse analyser vil undersøge, om COVID-19 infektion påvirker, hvordan din krop
reagerer på behandlingen.
Hvis du udtræder af forsøget, kan prøver, der er indsamlet inden din udtrædelse, stadig blive analyseret
som beskrevet i erklæringen om informeret samtykke, medmindre du specifikt beder om, at dine prøver
destrueres.
Det biologiske materiale, som indsamles under forsøget, håndteres og opbevares i overensstemmelse
med databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.
Der vil blive taget rutineblod- og urinprøver ved starten af forsøget og ved hvert besøg med behandling i
forsøget. Prøverne analyseres straks lokalt og destrueret kort tid herefter. De vil derfor ikke blive
opbevaret i en forskningsbiobank.
Blod- og knoglemarvsprøver til biomarkøranalyser som beskrevet ovenfor sendes til centrale laboratorier i
Schweiz, USA, Tyskland og Holland. Prøverne opbevares i forskningsbiobank og håndteres iht. disse landes
gældende regler for håndtering af biologisk materiale samt Databeskyttelsesforordningens kapitel V.
Der bliver indgået en skriftlig databehandleraftale med alle de pågældende laboratorier til det specifikke
formål, og laboratorierne er forpligtiget til ikke at anvende de overladte oplysninger til andet end
udførelsen af opgaven for den dataansvarlige. Roche ejer disse data.
Nogle prøver opbevares af praktiske grunde i en forskningsbiobank i op til 3 mdr. i en fryser på
forsøgsstedet, før de sendes frosne til udlandet for analyse. Prøverne, der fryses, vil ikke blive analyseret i
Danmark, og biobanken ophører når forsøget afsluttes.
Genetiske oplysninger
Roche kan bruge nogle af blodprøverne til forskning i genetisk sammensætning, og hvordan lægemidler
påvirker forskellige personer. De genetiske oplysninger om dig forbliver fortrolige.
Roche er ansvarlig for at opbevare prøverne sikkert og holde oplysningerne fortrolige. Roche bruger
mange sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dit privatliv og overholder alle love for at holde
helbredsoplysninger om dig fra forsøget fortrolige.
Der udføres omfattende genetiske undersøgelser i forsøget, ved hjælp af teknikken RNA sekventering
eller anden analyse. Oplysninger fra disse analyser gøres ikke tilgængelige for dig eller din læge,
medmindre loven kræver det. Sekventeringsdata fra dette forsøg kan ikke anvendes i et nyt forsøg, uden
videnskabsetisk komitées fornyede godkendelse.

Vi skal gøre opmærksom på, at der ved de genetiske studier også kan fremkomme uventet viden om dine
gener, som ikke vedrører kroppens reaktion på kræft, kemoterapi eller immunterapi. Sandsynligheden for
dette er dog meget lille (tilfældighedsfund). Hvis der under gennemførelsen af forsøget fremkommer nye
oplysninger med betydning for din helbredstilstand (f.eks. genetisk disponering til en alvorlig lidelse), vil
du blive informeret herom, med mindre du allerede nu fravælger denne information om væsentlige
helbredsoplysninger på formularen S13 ”Retten til ikke viden”.
I den mindre sandsynlige situation, hvor der fremkommer væsentlige helbredsoplysninger med betydning
for din familie, og du har fravalgt at modtage denne information, så skal vi ud fra et lægefagligt skøn
vurdere, om oplysningerne trods alt er så vigtige, at de skal tilbagemeldes til dine slægtninge. Denne
vurdering foretages af den forsøgsansvarlige læge i samråd med uafhængige eksperter, som omfatter en
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I forbindelse med informationssamtalen blev du informeret om, at der er mulighed for, at de
forsøgsrelaterede genanalyser kan medføre fund med relation til din aktuelle sygdom (forventelige fund).

molekylærbiolog, en klinisk genetiker og en speciallæge, som er ekspert på den arvelige sygdom, som
genanalysen har fundet tegn på.
Ekstra prøver til fremtidig forskning (RBR)
Du vil ligeledes, i en selvstændig deltagerinformation, blive spurgt, om du vil afgive nogle ekstra prøver til
en såkaldt biobank. Som en del af dette forsøg indsamles der yderligere blodprøver til en biobank til
fremtidig forskning til Roche Biosample Repository (RBR). Roche forsøger at opnå en bedre forståelse af,
hvordan forsøgslægemidlet virker i kroppen, og hvordan det virker i forhold til din sygdom.

4

Nytte ved og forpligtigelser i forsøget

Dette vil være første gang, at RO7283420 gives til mennesker. Det vides derfor ikke, om du personligt vil
få nogen gavn af forsøgsbehandlingen, og deltagelse i forsøget vil ikke nødvendigvis forbedre dit helbred.
Oplysninger fra dette forsøg kan give lægerne mere viden om RO7283420 og behandlingen af akut
myeloid leukæmi. Disse oplysninger kan være til gavn for andre patienter med akut myeloid leukæmi eller
en lignende sygdom i fremtiden.
Hvis du beslutter at deltage i forsøget, skal du:
 Overholde dine forsøgsaftaler og gennemføre alle forsøgsvurderinger
 Hvis du ikke kan møde op til en aftale, skal du kontakte forsøgspersonalet (dvs. forsøgslægen eller
forsøgspersonalet) så hurtigt som muligt med henblik på en ny aftale
 Informere forsøgspersonalet om alle symptomer, ændringer i medicin, konsultationer hos lægen
eller sygeplejersken og hospitalsindlæggelser, du har haft
 Indvillige i ikke at deltage i andre forskningsforsøg
 Informere forsøgspersonalet, hvis der er mistanke om, at du eller din partner er gravi
 Informere forsøgspersonalet, hvis du skifter mening om at deltage i forsøget
 Informere din primære læge om, at du deltager i dette forsøg
 Under hele forsøget have et kort på dig, der angiver, at du deltager i dette forsøg
 Hvis du får dasatinib for bivirkninger af RO7283420, skal du undgå at indtage grapefrugtjuice

5

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper

Du kan opleve bivirkninger af de lægemidler og procedurer, der anvendes i dette forsøg. Roche,
forsøgslægen og andre læger kender dog ikke alle de bivirkninger, der kan opstå. Bivirkninger kan variere
fra milde til meget alvorlige, og de kan variere fra person til person. Mange bivirkninger forsvinder, så
snart du stopper med at tage det, der forårsager dem. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige (i
meget sjældne tilfælde kan de medføre dødsfald) og langvarige, og det er muligt, at de aldrig forsvinder
igen. Du skal tale med forsøgslægen om eventuelle bivirkninger, som du oplever under din deltagelse i
forsøget. Alle, som deltager i forsøget, overvåges nøje for eventuelle bivirkninger og modtager passende
pleje. Forsøgslægerne kan give dig medicin til lindring af bivirkninger.
Allergiske reaktioner
Allergiske reaktioner kan forekomme i forbindelse med alle lægemidler, det kan være i form af kløe,
åndedrætsbesvær og udslæt og/eller fald i blodtrykket. Hvis du oplever en sådan reaktion, skal du straks
underrette forsøgslægen, så du kan få den rette behandling. I meget sjældne tilfælde kan du opleve en
livstruende eller endog fatal allergisk reaktion.
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Der er risici, ubehag og ulemper ved enhver behandling og forsøg.

Bivirkninger, som vides at være forbundet med RO7283420
RO7283420 er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er testet hos mennesker. Derfor kender man ikke
bivirkningerne på nuværende tidspunkt.
Bivirkninger, som kan være forbundet med RO7283420
På trods af de grundige laboratorieundersøgelser, som blev foretaget for at forsøge at identificere
potentiel toksicitet af RO7283420 hos mennesker, kan bivirkninger bortset fra dem, der er beskrevet i
dette afsnit, herunder alvorlige eller endda livstruende bivirkninger, ikke udelukkes.
Lindring af mulige bivirkninger
Afhængigt af de bivirkninger, du oplever, kan forsøgslægen beslutte at afbryde din behandling
midlertidigt eller permanent; doseringen af RO7283420 kan også reduceres, og yderligere lægemidler kan
være nødvendige for at lindre bivirkningerne, såsom tocilizumab (også kendt som Actemra eller
RoActemra)og dasatinib.
Immungenicitet
Infusion af biologiske stoffer kan fremkalde anafylaktiske reaktioner (alvorlig, livstruende, allergisk
reaktion, der kræver omgående medicinsk behandling af en læge) ved den første infusion eller ved de
efterfølgende infusioner. Risikoen for anafylaktiske reaktioner kan øges, hvis du har flåtbid, allergi over
for rødt kød, eller ved tilstedeværelse af sjældent forekommende antistoffer (IgE) mod sukkerstoffet
galaktose-α-1,3-galaktose (alpha-gal). I disse tilfælde vil symptomerne vise sig ved den første infusion. I
tilfælde af bekræftet IgE overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen afsluttes permanent.
Som med andre lægemidler, der ligner RO7283420, er der potentiel risiko for immungenicitet. Det
betyder, at lægemidlet kan få kroppen til skabe en immunrespons, som medrører dannelse af uønskede
antistoffer, der kaldes "anti-drug antistoffer" (ADA'er) mod RO7283420. Disse kan desuden påvirke
kroppens evne til at respondere på andre lægemidler af samme type. Det er ikke sikkert, at ADA'er skaber
problemer. Der er dog en mulighed for, at de kan føre til en alvorlig reaktion på lægemidlet i kroppen.
Faktisk kan ADA'er udløse responser forårsaget af immunsystemet (overfølsomhedsreaktioner, herunder
allergiske reaktioner eller immunkompleksmedierende reaktioner). Symptomerne kan omfatte feber,
kulderystelser, hududslæt, artralgi (ledsmerter), myalgi (muskelsmerter), hæmaturi (blod i urinen) og
proteinuri (forhøjet proteinudskillelse i urinen). Forsøgslægen kan ordinere medicin for at mindske disse
symptomer. Hvis disse bivirkninger er alvorlige eller længerevarende, vil du ikke få mere RO7283420.

Cytokinfrigivelsessyndrom / Infusionsrelaterede reaktioner
Cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) opstår, når immunceller overaktiveres, hvilket medfører hurtig frigivelse i
blodbanen af store mængder uønskede inflammatoriske stoffer kaldet cytokiner. Tegn og symptomer på
CRS kan være alvorlige og endog livstruende og fatale i sjældne tilfælde. Dette kan omfatte, men er ikke
begrænset til feber, kulderystelser, opkastning, højt og lavt blodtryk, takykardi (øget hjerterytme),
vejrtrækningsbesvær (hurtig vejrtrækning eller stakåndethed), forvirring og svimmelhed. CRS kan kræve
akut/intensiv pleje. Ifølge Roches erfaring med andre lægemidler, der har en tilsvarende virkningsmåde,
er tiden for begyndelse af CRS generelt kort med nogle deltagere, der viser tegn eller symptomer under
infusionen, og symptomer, der når deres maksimum cirka 12 til 24 timer efter afslutning af infusion. I de
fleste tilfælde er de kliniske tegn mest alvorlige ved første infusion og vender sjældnere tilbage ved
efterfølgende infusioner. Ikke desto mindre er senere begyndelser blevet observeret i Roches forsøg,
skønt meget sjældent.
Indgift af antistoffer er også forbundet med forekomsten af infusionsrelaterede reaktioner (IRR’er), der
defineres som systemiske reaktioner efter enhver type af intravenøs infusion. IRR’er forekommer typisk
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Du vil i løbet af behandlingsperioden blive overvåget for eventuel dannelse af sådanne antistoffer.

under eller kort efter infusion eller inden for 24 timer efter afslutning af infusion og kan vise sig som
feber, kulderystelser, udslæt, lavt blodtryk og vejrtrækningsbesvær. IRR’er kan ikke skelnes fra CRS ud fra
tegn og symptomer eller begyndelsestidspunkt.
Forsøgslægen/forsøgspersonalet vil nøje overvåge dig, mens du får RO7283420 og i et stykke tid efter.
Behandling med tocilizumab
Hvis du oplever nogen af de ovennævnte symptomer (eller eventuelle andre symptomer) under indgift af
RO7283420, afbrydes din infusion omgående. Forsøgslægen kan give dig noget medicin til behandling af
symptomerne, herunder et lægemiddel kaldet tocilizumab, som intravenøs infusion. Din
hospitalindlæggelse kan blive forlænget, indtil alle symptomer fortager sig. Hvis du behandles med
tocilizumab som en del af dette forsøg, vil der blive taget yderligere blodprøver for at overvåge, hvordan
din krop reagerer på dette lægemiddel, og hvordan lægemidlet bearbejdes af kroppen.
Hvis du har oplevet CRS/IRR’er under eller i forbindelse med en tidligere infusion af RO7283420, vil du få
lægemidler til at forhindre symptomerne i at opstå (dvs. forbehandling), før du får alle efterfølgende
infusioner af RO7283420. Hvis du oplever en livstruende IRR/CRS, bliver behandling med RO7283420
afsluttet permanent, og du vil blive taget ud af forsøget.
Tumorlysesyndrom
I nogle tilfælde kan behandlingen af din sygdom medføre meget hurtig ødelæggelse af tumorcellerne,
hvilket kan medføre bivirkninger, når din krop forsøger at fjerne disse nedbrydningsprodukter. Dette kan
blive meget alvorligt og i sjældne tilfælde føre til dødsfald. Hvis tumorlysesyndrom menes at udgøre en
risiko for dig, vil forsøgslægen bede dig om at drikke rigeligt med væske og kan give dig medicin før
infusioner med RO7283420, for at hjælpe din krop med at håndtere disse nedbrydningsprodukter. Hvis du
får dette syndrom under infusionen, kan du opleve meget alvorlige ændringer i hjerterytmen og/eller
muskelsvaghed, og din nyrefunktion kan også blive påvirket. Forsøgslægen vil give dig passende medicin
til behandling af disse problemer og kan foreslå filtrering af blodet (dialyse) for at lette nyrefunktionen.

Trombocytopeni (lavt niveau af blodplader/trombocytter)
Du kan muligvis opleve et fald i blodplader (celler, der hjælper med at stoppe blødning, også kaldet
trombocytter). Det kan forårsage blødning eller fremme blødning, som er forårsaget af andre faktorer.
Hvis du har en lav blodpladeværdi, kan der være behov for transfusion for at øge antallet af blodplader og
nedsætte risikoen for blødning. Forsøgslægen kan også ændre brugen af samtidige behandlinger, som kan
forværre trombocytopeni-relaterede hændelser.
Hepatotoksicitet (leverskade)
RO7283420 kan forårsage leverskade. Leverblodprøver foretages under hele forsøget for at spore
eventuel toksicitet, som RO7283420 kan have på din lever. Forsøgslægen kan også give dig medicin, hvis
du udvikler alvorlig levertoksicitet i forbindelse med indgift af RO7283420.
Renal toksicitet
RO7283420 kan forårsage nyreskade. Urin- og blodprøver foretages for nøje at overvåge din nyrefunktion
under hele forsøget Du kan få medicin til at behandle disse hændelser, hvis de skulle opstå.
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Neutropeni (lavt indhold af neutrofiler)
Du kan opleve et fald i neutrofiler (en type hvide blodlegemer, der bekæmper infektion), og det kan øge
risikoen for infektion. Dine blodværdier vil blive nøje overvåget under hele forsøget. Hvis du har et lavt
indhold af neutrofiler, kan du få supportiv behandling efter forsøgscentrets retningslinjer. Du kan også
udvikle feber og infektion sammen med lavt neutrofiltal. Forsøgslægen kan også give dig antimikrobielle
midler for at forebygge eller behandle infektioner. Forsøgslægen vil fortsat overvåge dine blodværdier,
indtil neutrofilerne vender tilbage til det normale.

Neurotoksicitet
RO7283420 kan forårsage skade på dit centralnervesystem. Symptomerne kan variere og kan udvikle sig
fra små tegn som hovedpine, træthed og milde taleproblemer (afasi) til alvorligere og potentielt
livstruende præsentationer, herunder kramper, hævelse i hjernen (ødem) med øget tryk inde i kraniet og
koma. Du vil blive overvåget nøje i hele forsøget for eventuelle tegn eller symptomer på neurologisk
toksicitet.
Inflamation i knoglemarven
RO7283420 kan forårsage inflammation/flare i knoglemarven, som kan føre til kompression af nerver i
rygmarven. Du vil blive nøje overvåget for eventuelle tegn og symptomer på nervekompression (f.eks.
smerte, prikken eller følelsesløshed, muskelsvaghed eller besvær ved bestemte bevægelser) under hele
forsøget. Forsøgslægen kan give dig medicin til lindring af smerter.
Kendte bivirkninger ved tocilizumab
Tocilizumab er godkendt til behandling af leddegigt, men er ikke på nuværende tidspunkt godkendt til
behandling af cytokininducerede reaktioner forårsaget af lægemidler som RO7283420. Adskillige forsøg
har vist, at tocilizumab kan ophæve alvorlige cytokininducerede reaktioner, og det er for nylig blevet
godkendt til dette formål i USA (august 2017) og EU (august 2018) på visse betingelser. Lægen vil tale med
dig om de mulige bivirkninger af tocilizumab.

Kendte bivirkninger ved tocilizumab
Meget almindelige birvirkninger (forekommer hos flere end 10 ud af 100 patienter)
 Infektion i de øvre luftveje som f.eks.
 Reaktioner på injektionsstedet
almindelig forkølelse og
bihulebetændelse
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter)
 Hyperkolesterolæmi (højt indhold af fedt
 Forhøjet blodtryk (hypertension)
i blodet)
 Mavesmerter, herunder betændelse i
 Alvorlige infektioner, herunder i
maveslimhinden (gastritis), sår i munden
lungerne (lungebetændelse)a
 Vægtøgning
 Infektion i underhuden (cellulitis)a,
 Hoste, åndenød (dyspnø)
forkølelsessår (oral herpes simplex) og
 Lavt antal hvide blodlegemer og neutrofiler påvist
helvedesild (herpes zoster)
med blodprøver (neutropeni, leukopeni)
 Udslæt, kløe og nældefeber (urticaria)
 Øget antal leverenzymer (stigning i hepatiske
 Allergiske reaktioner (overfølsomhed)
transaminaser)
 Hævelse og rødme (inflammation) af
 Nedsat mængde af et blodprotein (fibrinogen), som er
øjets yderste lag (conjunctivitis)
nødvendigt for blodets evne til at størkne
 Hovedpine
(hypofibrinogenæmi)
 Svimmelhed
 Hævelse i fødder og fingre (perifert ødem)
Mindre almindelige men væsentlige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter)
 Betændelse i tyktarmen (diverticulitis)
 Forhøjet indhold af et leverpigment i blodet
og mulig ruptura: feber, kvalme, diarré,
(bilirubin), ofte et tegn på leverproblemer
forstoppelse, mavesmerter
 Mavesår
 Røde, hævede områder i munden
 Nyresten (nephrolithiasis)
(stomatitis)
 Lavt indhold af skjoldbruskkirtelhormon
 Højt indhold af fedt i blodet
(hypothyrodisme)
(triglycerider) (hypertriglyceridæmi)
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De bivirkninger, der er anført nedenfor, er forbundet med gentagne doser tocilizumab til behandling af
kroniske sygdomme som f.eks. leddegigt.

Sjældne men alvorlige (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter)
 Alvorlige allergiske reaktioner, herunder
 Leverbetændelse (hepatitis)
anafylaksia og alvorlig blæredannelse på
 Hurtigt tab af leverfunktion (akut leversvigt)b
huden, kendt som Stevens-Johnson Gulfarvning af hud og øjne (gulsot)
syndroma
a
b

Der er blevet indberettet dødelige eller livstruende hændelser
Der er forekommet tilfælde af levertransplantation.

Leverenzymanomaliteter og risiko for leverskade
Stigning i et specifikt sæt laboratorieblodværdier kaldet leverenzymer er almindeligt forekommende i
blodet hos patienter, som får behandling med tocilizumab. Du vil blive overvåget nøje for ændringer i
leverenzymerne i blodet under dette forsøg, og lægen vil træffe de nødvendige foranstaltninger.
I sjældne tilfælde, hvor tocilizumab blev brugt til behandling af betændelsestilstande med smerter og
hævelse i leddene, oplevede patienterne alvorlige, livstruende leverproblemer, hvoraf nogle krævede en
levertransplantation. Fortæl omgående lægen, hvis du bemærker gulfarvning af hud og øjne, har
mørkebrun urin, smerter eller hævelser øverst i højre side af maveregionen eller du føler dig meget træt
og forvirret. Du kan være symptomfri, og i dette tilfælde vil denne stigning af leverenzymer blive påvist
ved hjælp af blodprøver.
Kendte bivirkninger ved dasatinib
Dasatinib er godkendt til behandling af Philadelphia kromosom-positiv, kronisk myelogen leukæmi og
akut, lymfoblastisk leukæmi.
Dasatinib vil om nødvendigt blive brugt til behandling af potentielt alvorlige bivirkninger, som f.eks.
alvorlig levertoksicitet efter indgift af RO7283420 (dvs. over en kort periode).
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I tabellen nedenfor fremgår de kendte bivirkninger ved dasatinib efter hyppighed. Bivirkninger er
forbundet med gentagne doser dasatinib til behandling af kroniske sygdomme (Philadelphia kromosompositiv, kronisk, myelogen leukæmi og akut lymfoblastisk leukæmi). Der kan være andre bivirkninger, som
ikke kendes på nuværende tidspunkt. De risici, der er forbundet med kort tids brug af dasatinib er
ukendte.

Dansk deltagerinformation baseret på engelsk masterversion 2,27NOV2020
Site 332840
Dansk version 2, 15DEC2020

Side 13 af 22

Document ID ref: STM-BP-003-SRD-vs. 2.0 – ICF template

Kendte bivirkninger ved dasatinib
Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 10 ud af 100 patienter)
 Infektioner (herunder bakterie-, virus og
 Diarré
svampeinfektioner)
 Kvalme eller opkastning
 Myelosuppression (lavt antal blodplader, lavt  Mavesmerter
antal hvide blodlegemer og lavt antal røde
 Hududslæt
blodlegemer påvist i blodprøver)
 Muskelsmerter
 Hovedpine
 Hævelser i ansigtet, hænder og fødder
 Blødning (hæmoragi)
 Træthed
 Væske omkring lungerne
 Feber
 Åndenød
Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter)
 Infektioner, f.eks. lungebetændelse, infektion  Højt blodtryk (hypertension)
eller betændelse i de øvre luftveje,
 Rødme
herpesvirusinfektion (herunder
 Forhøjet blodtryk i lungerne (pulmonal hypertension)
cytomegalovirus), betændelse i
 Væske i lungerne (lungeødem, lungeinfiltrat)
fordøjelseskanalen, alvorlig infektion i blod
 Betændelse i lungevævet (pneumoni)
eller væv (sepsis) (herunder i sjældne tilfælde  Hoste
med dødelig udgang)
 Blødning i mave og tarmkanalen
 Lavt antal hvide blodlegemer forbundet med  Betændelse i tyktarm, mave eller slimhinder
feber
 Fordøjelsesproblemer, ubehag efter måltider (dyspepsi)
 Appetitforstyrrelser
 Oppustet eller udspilet mave
 Højt indhold af urinsyre i blodet
 Forstoppelse
 Depression, søvnløshed
 Sår i munden
 Smerter i hænder og fødder
 Hårtab
 Svimmelhed, søvnighed
 Hudbetændelse (herunder eksem)
 Smagsforstyrrelse
 Kløe
 Synsproblemer (herunder synsforstyrrelser,
 Nældefeber
sløret syn og mindsket synsstyrke)
 Acne
 Vedvarende støj i ørerne (tinnitus)
 Tør hud
 Hjerteinsufficiens, hvor hjertets
 Øget svedproduktion
pumpefunktion påvirkes (kongestiv
 Smerter i led og muskler
hjerteinsufficiens/dårlig hjertefunktion)
 Muskelsvaghed
 Væske omkring hjertet
 Stive muskler og led
 Uregelmæssig hjerterytme (herunder hurtig
 Muskelkramper
hjerterytme)
 Manglende eller mistet styrke (asteni)
 Hjertebanken
 Kulderystelser
 smerter i brystet
 Vægtøgning eller vægttab
 væskeophobning i kroppen (generelt ødem)
 Blå mærker
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Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 patienter)
 Hævede lymfekirtler og lavt indhold af
 Uregelmæssig hjerterytme
lymfocytter (en type hvide blodlegemer) i
 Brystsmerter pga. manglende blodforsyning til hjertet
blodet
(angina pectoris)
 Allergisk reaktion (overfølsomhed), herunder  Forstørret hjerte
ømme, røde knopper på huden
 Uregelmæssigheder i hjertets elektriske aktivitet (kan ses
 Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
på EKG)
 Unormale resultater af blodprøver og
 Øget troponin (et protein som primært findes i hjertet og
eventuelt nedsat nyrefunktion som følge af
skeletmuskulaturen)
affaldsprodukter fra den døende tumor
 Lavt blodtryk (hypotension)
(tumorlysesyndrom)
 Betændelse i en vene, som kan forårsage rødme, ømhed
 Dehydrering
og hævelse (tromboflebit)
 Lavt indhold af en type protein (albumin) i
 Forhøjet blodtryk i arterierne i lungerne
blodet
 Luftvejsforsnævring som kan forårsage
 Højt indhold af en type fedt (kolesterol) i
vejrtrækningsbesvær (bronkospasme)
blodet
 Astma
 Angst, forvirring, humørsvingninger
 Betændelse i bugspytkirtlen
 Nedsat lyst til sex
 Mavesår
 Blødning i hjernen (blødning i
 Betændelse i spiserøret
centralnervesystemet)
 Væske i bughulen
 Besvimelse
 Rift i huden ved endetarmen
 Rysten
 Synkebesvær
 Hukommelsestab
 Betændelse i lever eller galdeblære
 Balanceforstyrrelser ved gang
 Blokering af galdegange
 Øjenproblemer: synsnedsættelse, betændelse  Syre og andet maveindhold som løber tilbage op i halsen
i øjet, som forårsager rødme eller smerter,
(refluks)
irritation i øjet som skyldes lys, øget
 Hudsygdom karakteriseret ved røde, afgrænsede pletter
tåreproduktion
med pludselig feber og øget antal hvide blodlegemer
 Øreproblemer: høretab, svimmelhed
 Lysfølsomhed
 Hjerteanfald (hjerteblodprop, kan have
 Ændret hudfarve (pigmentering)
dødelig udgang)
 Inflammation i fedtvævet under huden
 Betændelse i hjertehinde
 Sår i huden
 Blærer på huden
 Vandladningshyppighed
 Negle- eller hårlidelser
 Protein i urinen
 Hånd- og fodsygdom
 Brystforstørrelse hos mænd
 Muskelsmerter og -svaghed som skyldes
 Menstruationsforsyrrelser
nedbrydning af muskelvæv
 Generel svaghed og ubehag
 Nedsat blodforsyning til knoglerne, hvilket kan  Overfladisk hævelse (ødem)
medføre knogletab og knogledød
 Øget kreatinfosfokinase (enzymprotein som primært
 Betændelse i sener, led eller muskler
findes i hjertet, hjernen og skeletmuskulatur
 Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt)
 Øget gammaglutamyltransferase (enzymprotein som
primært findes i leveren)
Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter)
 Lavt antal røde blodlegemer påvist ved
 Uregelmæssigheder i hjertets elektriske aktivitet (kan ses
blodprøver
på EKG)
 Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk chok)  Hjerte-arteriesygdom
 Unormal høj funktion af skjoldbruskkirtel,
 Betændelse i vævet udenom hjerte- og lunger
inflammation i skjoldbruskkirtlen
 Blodpropper i kroppens dybe vener, som kan bevæge sig
 Diabetes mellitus
til lungerne (dyb venetrombose, emboli)
 Stroke (slagtilfælde)
 Blå-lilla skjolder på huden
 Forbigående neurologisk dysfunktion
 Blodpropper i lungerne
(transitorisk iskæmisk attak) forårsaget af tab  Akut lungesvigt
af blodforsyning
 En række lidelser som skyldes afbrudt blodforsyning til

 Kramper
 Betændelse i synsnerven, som kan forårsage
fuldstændigt eller delvist synstab
 Ansigtslammelse (lammelse af den syvende
nerve)
 Demens
 Ataksi (en sygdom med manglende
muskelkoordinering)
 Forstørrelse af hjertets højre hjertekammer
(cor pulmonale)
 Betændelse i hjertemusklen
 Hjertestop (afbrudt blodforsyning til hjertet)

hjertemusklen
 Tab af vitale næringsstoffer, som f.eks. proteiner, fra
fordøjelseskanalen
 Aflukning af tarmen (ileus)
 Unormal åbning fra anus til huden omkring anus
 Betændelse i hudens blodkar
 Hudfibrose
 Forsinket fusion af de afrundede ender, der danner
leddene
 Væksthæmning
 Abort
 Gangforstyrrelser

Risici forbundet med indgift af lægemiddel
Forsøgsbehandlingen gives via en nål, der placeres i armen. Du kan opleve let ubehag under proceduren,
og der er en lille risiko for infektion, når nålen anbringes i armen, men alle medicinske forholdsregler er
taget for at undgå infektion.
Risici i forbindelse med forsøgsprocedurer
Blodprøvetagning
Under dette forsøg udtages der små mængder blod fra en vene med henblik på udførelse af test, som gør
det muligt for lægerne at vurdere din tilstand. Blodprøvetagning kan medføre smerter på det sted, hvor
kanylen indføres, og der er en lille risiko for blå mærker eller infektion på indstiksstedet. I meget sjældne
tilfælde kan der forekomme blokering af venen eller skade af en mindre nerve, som medfører
følelsesløshed og smerte. Dette forsvinder dog med tiden. Nogle oplever svimmelhed, kvalme eller
besvimelse i forbindelse med blodprøvetagning.
På de dage, hvor der tages flere blodprøver, bruger vi en kanyle (lille plastikrør), som indføres i din arm
ved hjælp af en lille kanyle. Denne kanyle kan blive siddende hele dagen og vil blive taget ud, før du går i
seng om aftenen. Der er en lille risiko for infektion ved at placere kanylen i armen, men der vil blive taget
alle medicinske forholdsregler for at undgå en infektion.

Knoglemarvsprøve
Du kan opleve en vis grad af smerte eller ubehag, når knoglemarvsaspiratet eller -biopsien udføres,
herunder let stikkende smerte, når der med en nål indsprøjtes lokalbedøvelse for at gøre området
følelsesløst, trykkende og dump smerte på det sted, hvor aspirat- eller biopsinålen indføres, ubehag ved
at ligge stille i længere tid og ømhed på det sted, hvor biopsien tages. Hvis du vælger at tillade indsamling
af knoglemarv, vil lægen fortælle dig om de risici, der er forbundet med aspiratet og biopsien, så du kan
afgøre, om du ønsker at deltage.
Røntgenundersøgelse eller CT-scanning
Ved CT-scanning i forbindelse med screeningsbesøget udsættes du for en lille mængde stråling ca. 10 mSV
(mSV=millisivert er et mål for strålingsmængden). Til sammenligning kan det nævnes, at den normale
baggrundsstråling i Danmark i gennemsnit er ca. 4 mSv om året, men den varierer mellem 2 – 20 mSV om
året, afhængig af boligtype og geografisk placering.
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Elektrokardiogram (EKG)
Du får midlertidigt sat små bløde elektroder fast forskellige steder på kroppen. Det er ikke forbundet
smerte eller ubehag med et EKG, men den del af huden, EKG-elektroderne sættes fast på, skal barberes,
og elektroderne kan forårsage en hudreaktion, som f.eks. rødme eller kløe. Når elektroderne tages af, kan
det forårsage lokal irritation på huden og/eller rive hår af, ligesom når et plaster fjernes.

Reproduktionsmæssige risici
Der er ikke blevet udført forsøg med henblik på at undersøge RO7283420’s mulige bivirkninger på
reproduktionsevnen. Der er imidlertid en teoretisk risiko for, at behandling med RO7283420 kan påvirke
reproduktionsevnen. Ligeledes kan nogle af de lægemidler, forsøgslægen kan bruge til afhjælpning af
RO7283420-forbundne bivirkninger under forsøget (f.eks. dasatinib), påvirke fertiliteten. Hvis du ønsker at
bevare din reproduktionsevne, skal du søge rådgivning om opbevaring af sæd/æg før du påbegynder
behandlingen.
Reproduktionsmæssige risici for kvinder
Hvis du er gravid eller bliver gravid, eller hvis du ammer, kan du ikke deltage i dette forsøg, da du eller dit
barn kan blive udsat for ukendte risici.
Hvis du kan blive gravid, skal du have taget en test, der viser, at du ikke er gravid, før du kan deltage i
dette forsøg. Du kan også få taget yderligere graviditetstest i løbet af forsøget. Hvis resultatet af
urinprøven er positivt, vil der desuden blive taget en graviditetstest med blodprøve for at bekræfte
resultatet. Hvis blodprøven er positiv, vil du ikke få mere af forsøgslægemidlet.
Hvis du kan blive gravid, skal du indvillige i at forblive seksuelt afholdende eller at benytte
svangerskabsforebyggende midler i løbet af behandlingsfasen i forsøget og indtil mindst 2 måneder efter
din sidste dosis af RO7283420, og i mindst 3 måneder efter din sidste dosis af tocilizumab (hvis du får
denne medicin til behandling af bivirkninger) og 1 måned efter din sidste dosis af dasatinib (hvis du får
denne nødmedicin). Kun følgende metoder anses som sikre svangerskabsforebyggende metoder, når man
deltager i et videnskabeligt forsøg: p-piller, spiral, depotinjektioner med gestagen, p-stav, p-ring og pplaster. Tal med forsøgslægen om, hvilke former for prævention du skal bruge. Hvis du har mistanke om,
at du er blevet gravid i løbet af ovennævnte periode, skal du straks informere forsøgslægen.
Forsøgslægen vil følge op på dig, når udfaldet af graviditeten er kendt, og indsamle oplysninger om
barnet.
Reproduktionsmæssige risici for mænd
Hvis din partner kan blive gravid, skal du indvillige i at forblive seksuelt afholdende eller at benytte
kondom plus yderligere en pålidelig præventionsmetode, der er vurderet som effektiv af forsøgslægen - i
løbet af behandlingsfasen i forsøget og i mindst 2 måneder efter din sidste dosis af RO7283420, og i
mindst 2 måneder efter din sidste dosis af tocilizumab (hvis du får denne nødmedicin) for at undgå at
eksponere dit barn for en ukendt risiko. Tal med forsøgslægen om, hvilke former for prævention du skal
bruge. Du må ikke donere sæd i denne periode.

Mulige risici forbundet med personlige oplysninger
Der henvises til afsnit 10 ”Beskyttelse af personlige oplysninger”.
Nye oplysninger
I løbet af forsøget bliver du informeret om nye oplysninger eller ændringer i forsøget, som kan påvirke dit
helbred eller dit ønske om at fortsætte i forsøget. Hvis du indvilliger i at fortsætte i forsøget, vil du blive
bedt om at underskrive en opdateret samtykkeerklæring.

6

Andre behandlingsmuligheder

Dine andre muligheder kan omfatte følgende:
 Behandling for eller pleje i forbindelse med din akut myeloid leukæmi uden at deltage i forsøget
Dansk deltagerinformation baseret på engelsk masterversion 2,27NOV2020
Site 332840
Dansk version 2, 15DEC2020

Side 16 af 22

Document ID ref: STM-BP-003-SRD-vs. 2.0 – ICF template

Hvis din partner er gravid, skal du forblive afholdende eller bruge kondom i samme tidsrum, der er anført
ovenfor.





Deltagelse i et andet forsøg
Ingen behandling
Kun lindrende behandling (også kaldet palliativ behandling). Denne type behandling hjælper på
smerter, træthed, appetitproblemer og andre problemer som følge af din kræftsygdom. Den
behandler ikke kræften direkte

Hvis du ikke ønsker at deltage i forsøget, vil forsøgslægen drøfte, hvilke andre relevante
behandlingsmuligheder, der er for dig.
Adgang til forsøgslægemidlet efter forsøgets afslutning
I henhold til dansk lovgivning vil du være berettiget til at få forsøgslægemidlet RO7283420 efter afslutning
af forsøget, hvis forsøgslægen mener, at du fortsat kan have gavn af behandlingen, og forudsat at
lægemidlet er tilgængeligt.
Tilgængeligheden kan enten bestå i, at lægemidlet er blevet markedsført, eller at forsøgslægen kan
ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at udlevere forsøgslægemidlet.

7

Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøget

Du kan til enhver tid vælge at udtræde af forsøget. Du skal informere forsøgslægen, hvis du overvejer at
udtræde eller beslutter dig for at udtræde af forsøget. Forsøgslægen vil fortælle dig, hvordan du stopper
forsøgsbehandlingen på en sikker måde. Hvis du udtræder af forsøget, vil du ikke miste adgangen til at få
almindelig behandling.
Den forsøgsansvarlige læge eller Roche kan beslutte at trække dig ud af forsøget hvis:
 Du oplever alvorlige bivirkninger
 Forsøgslægen skønner, at det et bedst for dig at afslutte behandlingen
 Du bliver gravid
 Du har brug for behandling, som ikke tillades i forsøget
 Forsøget afbrydes
 Der fremkommer ny viden, som nødvendiggør at stoppe behandlingen
 Du ikke følger lægens instruktioner
Når din deltagelse i forsøget slutter, vil der ikke blive indsamlet nye helbredsoplysninger om dig. Roche vil
dog stadig kunne bruge de helbredsoplysninger om dig, som allerede er indsamlet under forsøget.

8

Oplysninger om økonomiske forhold

Du vil ikke modtage betaling for deltagelse i dette forsøg. Roche har taget initiativ til forsøget, leverer
forsøgsmedicinen gratis og yder derudover et tilskud pr. patient på op til 126.364 kr. til dækning af
ekstraudgifter i forbindelse med afvikling af forsøget. Desuden modtager afdelingen op til 60.000 kr. i
opstartsgebyr for forsøget. Beløbet indbetales til hospitalets/afdelingens forskningskonto, som er
underlagt offentlig kontrol og revision. Hverken den forsøgsansvarlige læge eller personalet på afdelingen
har en økonomisk gevinst ved forsøget og er uafhængige af Roche.
Dokumenterede transportudgifter til forsøgsbesøgene refunderes efter aftale med afdelingen. Transportgodtgørelsen er skattepligtig.
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Hvis forsøget stoppes før tid, vil du blive informeret om årsagen.

9

Adgang til forsøgsresultater og Erstatning

Du opfordres til at stille spørgsmål på et hvilket som helst tidspunkt under forsøget. Hvis du har spørgsmål
om dette forskningsforsøg, dets procedurer, risici og fordele eller alternative behandlingsmuligheder på
et tidspunkt under forsøget, bedes du kontakte forsøgslægen.
Du har mulighed for aktindsigt. Dette betyder, at du kan få adgang til at se alle data vedrørende selve
forsøget, bortset fra de områder der vedrører andre patienters oplysninger.
Der bliver skrevet en studierapport, som indeholder resultaterne af forsøget. Denne studierapport kan
rekvireres af de, som måtte ønske at se den. Før rapporten bliver sendt ud, sikres det endnu engang, at
forsøgspersonerne på ingen måde kan identificeres.
Et læsevenligt sammendrag af resultaterne af dette forsøg vil være tilgængeligt inden for 2 måneder efter
den endelige kliniske forsøgsrapport er blevet udarbejdet. Kontakt din forsøgslæge vedrørende datoerne
for disse rapporter. Sammendraget vil ikke indeholde oplysninger, som kan identificere personer, der har
deltaget i forsøget. Når sammendraget er tilgængeligt, kan du se forsøgets resultater ved at angive
forsøgsnummeret WP42004 i søgefeltet på nedenstående side:
https://forpatients.roche.com/
Hvis resultaterne af forsøget bliver bragt i et videnskabelig tidsskrift eller lignende, vil du ikke kunne
identificeres ved navn, billede eller anden form for personlig identifikation.
Du kan når som helst finde en beskrivelse af dette forsøg og et sammendrag af resultaterne på:
www.clinicaltrials.gov
Erstatning
Hvis du mener, du har fået en skade som følge af din deltagelse i forsøget, skal du informere
forsøgslægen.
Forsøgspersoner er omfattet af ”Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet”.
Erstatningsansvaret gælder alle skader, der kan stamme fra behandlingen med forsøgsmedicinen eller fra
specifikke forsøgsrelaterede undersøgelser.

Fortrolighed – Beskyttelse af, brug af og adgang til oplysninger

I forbindelse med forsøget vil der blive indhentet helbreds- og personoplysninger ("oplysninger") om dig.
Dette afsnit beskriver beskyttelse, brug og adgang til dine oplysninger. Dine informationer inkluderer
følgende:




Oplysninger i din journal, som opbevares af forsøgscenteret. Det kan være oplysninger om dit
generelle helbred, hvordan du har reageret på forsøgslægemidlet, eventuelle bivirkninger du har
oplevet samt resultaterne af alle de tests, der er udført i løbet af forsøget
Oplysninger, der indsamles eller fremkommer under dette forsøg ("forsøgsdata"), som opbevares
af Roche, Roche-selskaber og Roches repræsentanter, og personer og selskaber der arbejder for
Roche (herefter kaldet ”Roche”) og af forsøgscenteret

Forsøget gennemføres i henhold til databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.
Beskyttelse af dine oplysninger er vigtig, og Roche træffer mange sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte dit privatliv i henhold til gældende databeskyttelseslove og love vedrørende udførelse af kliniske
forsøg.
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Alle oplysninger der indsamles i forbindelse med forsøget er fortrolige og omfattet af reglerne om
tavshedspligt. Dine forsøgsdata og prøver mærkes med et patientidentifikationsnummer, der er unikt for
dig, og som ikke er relateret til eller udledt af oplysninger, der identificerer dig (f.eks. dit navn, dit billede
eller andre personidentificerbare oplysninger). Din journal, som omfatter personoplysninger, der kan
identificere dig, vil blive tilgået i forbindelse med dette forsøg, fordi det kan være nødvendigt at
gennemgå oplysninger (som omfatter oplysninger i din journal, der kan identificere dig) for at være sikker
på, at forsøget udføres korrekt eller for at kontrollere oplysningernes kvalitet, men også for at vurdere om
det er sikkert for dig at indgå i forsøget, og for at vurdere om du opfylder forsøgets kriterier.
Den danske Lægemiddelstyrelse, forsøgslægerne, Roche og de monitorer som Roche anvender, har
direkte adgang til at verificere data i patientjournaler m.v., herunder elektroniske journaler, og de
indsamlede forsøgsdata i forsøget i 15 år efter forsøget er afsluttet. Lægemiddelstyrelsens inspektører har
adgang til disse data som led i styrelsens lovpligtige inspektion af kliniske forsøg. Roche har adgang til
disse data som led i egen- og kvalitetskontrol og monitorering af kliniske forsøg. Det er kun Roche,
forsøgspersonalet, Videnskabsetisk Komité, Lægemiddelstyrelsen samt lignende udenlandske
myndigheder, der kan få adgang til oplysningerne.
Journaler og patientskemaer, der føres i forbindelse med forsøget, vil blive opbevaret hos forsøgslægen,
hvor forsøget udføres i 15 år efter forsøgets afslutning. Derudover vil Roche opbevare forsøgsdataene i op
til 25 år efter afslutningen af forsøget.
Roche, Roche-selskaber og Roches samarbejdspartnere og licenstagere (personer og selskaber, der
samarbejder med Roche) kan bruge pseudoanonymiserede forsøgsdata til forskningsformål eller til at
fremme videnskab og folkesundheden. Forsøgsdata, som kan omfatte genetiske data, kan indsendes til
offentlige- eller andre sundhedsvidenskabelige databaser eller videregives til forskere, offentlige
myndigheder, selskaber eller andre grupper, der ikke deltager i dette forsøg. Disse data kan kombineres
med eller tilknyttes andre data og bruges til forskningsformål, til at fremme videnskab og folkesundhed
eller til analyse og udvikling og kommercialisering af produkter til behandling og diagnosticering af
sygdomme. Disse data omfatter ikke oplysninger, der identificerer dig, og der vil blive truffet yderligere
foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Hvis du underskriver denne samtykkeerklæring, giver du tilladelse til, at forsøgscenteret må bruge
og/eller dele dine oplysninger, som omfatter forsøgsdata og oplysninger i din journal. Dine forsøgsdata
kan blive brugt eller delt i forbindelse med dette forsøg og forskning relateret til din sygdom eller
relaterede sygdomme, forbindelser mellem sygdomme, brugen af forsøgslægemidlet(er) i
sygdomsbehandling og/eller udvikling af undersøgelser, der kan bidrage til at opdage eller forstå din
sygdom.
Dine forsøgsdata kan blive analyseret i et hvilket som helst land verden over. Disse lande kan have færre
sikkerhedsforanstaltninger og rettigheder i forbindelse med datasikkerhed end det land, hvor
forsøgscentret er placeret, men dine oplysninger vil blive behandlet så fortroligt som muligt indenfor det
pågældende lands lovgivningsmæssige rammer.
Overførsel af dine forsøgsdata til selskaber tilknyttet til Roche og Roches repræsentanter,
samarbejdspartnere og licenstagere, der ligger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EEA) er tilstrækkeligt beskyttet under det pågældende lands lovgivningsmæssige rammer.
Du har ret til at se og modtage en kopi af dine forsøgsdata. Ved at underskrive denne samtykkeerklæring
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Dine oplysninger udleveres ikke til dit forsikringsselskab eller arbejdsgiver, medmindre det er krævet ved
lov. Hvis resultaterne af dette forsøg offentliggøres i et medicinsk tidsskrift eller præsenteres på
videnskabelige møder, vil du ikke kunne identificeres.

accepterer du imidlertid, at du først vil kunne gennemgå eller modtage nogle af dine data vedrørende
forsøget, når hele forsøget er gennemført. Hvis du mener, at nogle af personoplysningerne (dvs.
oplysninger som kan identificere dig eller vil kunne bruges til at identificere dig) i disse journaler er
forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om, at de bliver rettet. Du kan anmode om, at
personoplysninger, der ikke længere er nødvendige, bliver slettet. Du kan desuden anmode om, at brugen
af personoplysninger begrænses. Da Roche udelukkende opbevarer forsøgsdata, der er mærket med dit
patient-ID-nummer, er det muligt at Roche ikke er i stand til at imødekomme din anmodning til fulde.
Roche vil være så imødekommende som muligt i forhold til dine anmodninger, samtidig med at vi tager
højde for, hvordan det vil påvirke forsøgets videnskabelige integritet. For at anmode om en kopi af dine
forsøgsdata, om at dine personoplysninger bliver rettet eller slettet, eller om begrænsning af brugen af
dine persondata, skal du kontakte forsøgslægen, som vil videresende din anmodning til Roche.
Du kan ændre mening og trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt, uden det får
konsekvenser for din videre behandling eller uden du mister eventuelle fordele, du ellers ville være
berettiget til. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil du ikke kunne fortsætte din deltagelse i forsøget,
og der vil ikke blive indsamlet yderligere oplysninger om dig. For at leve op til lovgivningens krav om at
beskytte forsøgets videnskabelige integritet vil Roche stadig kunne bruge og dele eventuelle forsøgsdata
om dig, som allerede er blevet indsamlet under forsøget i overensstemmelse med den nationale
lovgivning. For at trække dit samtykke tilbage kan du kontakte forsøgslægen.
Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager, vedrørende hvordan Roche bruger dine oplysninger, kan
du kontakte Roches lokale databeskyttelsesrådgiver. Forsøgslægen kan give dig kontaktoplysninger til
Roches lokale databeskyttelsesrådgiver. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din ret til fortrolighed,
eller hvis du ikke er i stand til at løse et problem direkte med Roche og ønsker at klage, kan du kontakte
Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, som er ansvarlig for at sikre, at lovgivning om beskyttelse af
personoplysninger håndhæves i Danmark.
Din praktiserende læge vil blive informeret om din deltagelse i forsøget, hvis du accepterer det.

11

Kontaktpersoner

Du vil modtage et patientkort, hvor der står, at du deltager i et lægemiddelforsøg, projektets fulde navn
samt den kontaktperson, der kan ringes til om forsøget i tilfælde af skade eller ulykke.

Med venlig hilsen
Overlæge Martin Hutchings, Klinik for blodsygdomme, Rigshospitalet, tlf. 3545 5013

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du velkommen til at kontakte
Projektsygeplejerske Marie-Thérèse Bejstrup, marie-therese.bejstrup@regionh.dk, tlf. 3545 0508

Projektsygeplejerske Sara Frausig Petersen, sara.frausig.petersen@regionh.dk, tlf. 3545 0509
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Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i
forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi opfordrer dig til
at læse bilaget ”Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”.

Bilag/selvstændige dokumenter:
”Forsøgspersoners rettigheder i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”
Fuldmagt
S13 Genomforskning – særligt TILLÆG om retten til ikke-viden
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Det Videnskabsetiske Komitésystem
Informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
Forskningsprojektets titel:
ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED,
TOLERABILITET, FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM MONOTERAPI AF
HÆMATOLOGISK OG MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID LEUKÆMI
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 denne samtykkeerklæring 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 helbredoplysninger, som kommer frem i
forskningsprojektet, bedes du markere her: _____________ (sæt X)

Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultater samt eventuelle konsekvenser for dig?:
Ja ______ (sæt X)

Nej ______ (sæt X)

Erklæring fra den, der afgiver information:

Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om
deltagelse i forsøget.
Navn på den, der har afgivet information: _______________________________________________
Dato: _______________

Underskrift: ________________________________________________

Projektidentifikation: (EudraCT nr.: 2020-000216-30)
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Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget.

S13 – Genomforskning – særligt TILLÆG om retten til ikke-viden

Forskningsprojektets titel:
ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED,
TOLERABILITET, FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM MONOTERAPI AF
HÆMATOLOGISK OG MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID LEUKÆMI

Informeret samtykke til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
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

Projektidentifikation: (EudraCT nr: 2020-000216-30)

___________________________
dato

FULDMAGTSERKLÆRING
Protokol nummer: WP42004

Original projekttitel:
ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED,
TOLERABILITET, FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM
MONOTERAPI AF HÆMATOLOGISK OG MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID
LEUKÆMI
JEG GIVER FULDMAGT TIL:
Jeg giver fuldmagt til, at min patientjournal kan blive set af relevante myndigheder som f.eks.
udenlandske sundhedsmyndigheder i forbindelse med audit og/eller inspektion. Fuldmagten gælder
under og efter forsøget og i 15 år. Denne fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes mundtlig som
skriftlig.

Udfyldes af forsøgsdeltageren:

Forsøgsdeltagers underskrift

Dato for underskrift
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Navn (blokbogstaver)

Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
(tillæg udarbejdet af Det Videnskabsetiske Komitésystem)



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 3866 6395
E-mail: vek@regionh.dk
Hjemmeside: www.regionh.dk/vek
Den Videnskabsetiske Komité for Region
Sjælland
Tlf.: +45 9356 6000
E-mail: RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk
Hjemmeside:
www.regionsjaelland.dk/sundhed/forskning/f
orfagfolk/videnskabsetisk komite/sider/default.aspx

De Videnskabsetiske Komiteer for Region
Syddanmark (2 komiteer)
Tlf.: +45 7663 8221
E-mail: komite@rsyd.dk
Hjemmeside:
www.regionsyddanmark.dk/komite
De Videnskabsetiske Komiteer for Region
Midtjylland (2 komiteer)
Tlf.: +45 7841 0183/+45 7841 0182/+45 7841
0181
E-mail: komite@rm.dk
Hjemmeside: www.komite.rm.dk

Den Videnskabsetiske Komité for Region
Nordjylland
Tlf.: +45 9764 8440
E-mail: vek@rn.dk
Hjemmeside: www.rn.dk/vek
National Videnskabsetisk Komité
Tlf.: +45 7221 6855
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
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Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide at:

Samtykke til valgfri indsamling af prøver til Research Biosample
Repository

Forsøgets navn

WP42004

ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED,
TOLERABILITET, FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM
MONOTERAPI AF HÆMATOLOGISK OG MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID
LEUKÆMI
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Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Indholdsfortegnelse
1
2
3
4
5
6

Indledning
Procedurer og risici
Nytte ved at afgive prøver
Økonomi
Beskyttelse af personlige oplysninger
Du kan ændre mening med hensyn til opbevaring af dine prøver

1

Indledning

Roche ønsker at opnå en bedre forståelse af, hvorfor nogle patienter reagerer bedre på behandling end
andre, for at fremme udviklingen af individualiserede lægemidler – således, at den enkelte patient får det
rette lægemiddel. Roche vil også gerne benytte eventuelle overskydende (ubrugte) blod-, serum- og
knoglemarvsprøver, som er blevet indsamlet i løbet af forsøget WP42004, herunder eventuelle yderligere
prøver, som din læge besluttede at indsamle under forsøget WP42004.
Hvis du indvilliger i at afgive prøver til forskning, vil de blive opbevaret i Research Biosample Repository
(RBR), et sted, hvor prøver fra mennesker opbevares sikkert. Dine prøver vil blive opbevaret i RBR, indtil
der ikke længere er behov for dem, eller indtil de er brugt op.
Det er helt frivilligt at donere prøver til RBR. Uanset hvad du beslutter, vil det ikke påvirke din deltagelse i
det primære forsøg eller din medicinske behandling.


Opnå en bedre forståelse af, hvorfor nogle mennesker reagerer bedre på lægemidler end andre



Opnå en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor sygdomme opfører sig forskelligt hos forskellige
mennesker



Udvikle nye behandlinger mod sygdomme eller medicinske tilstande



Finde årsager til, hvorfor nogle mennesker er mere tilbøjelige til at få bivirkninger af lægemidler end
andre



Finde ud af, hvordan lægemidler omsættes i kroppen, og hvordan en sådan behandling påvirker
kroppen



Udvikle bedre måder til at undgå sygdomme eller behandle sygdomme på et tidligere tidspunkt



Udvikle eller forbedre test eller værktøjer, som hjælper med at påvise eller forstå sygdomme, så det
rette lægemiddel til den enkelte patient kan identificeres



Analysere dit genetiske materiale for at få belyst en lang række forskningsrelaterede spørgsmål inden
for sundhed på tværs af sygdomsområder
Dit genomiske materiale (DNA og RNA) fungerer som en slags "instruktionsbog" for cellerne i
kroppen. Dine prøver kan blive anvendt til analyse af alt dit DNA via helgenomsekventering
(WGS), til analyse af dele af dit DNA, som koder for proteiner, eller til forskning i behandling
med geninteraktion. Analyser af prøver fra et stort antal patienter og raske frivillige kan hjælpe
forskerne med at finde frem til mulige forbindelser mellem sygdomme, forstå hvordan
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Prøverne i RBR kan hjælpe forskere med at:

variationer i gensekvenser kan påvirke en sygdom, eller hvordan en person reagerer på
behandling og opdage nye muligheder for udvikling af lægemidler og individualiserede
behandlinger
Hvis du indvilliger i at deltage i RBR, vil der blive indsamlet følgende prøver:


Overskydende blod-, plasma-, serum- og knoglemarvsprøver bliver sendt til RBR, og du skal ikke
igennem en yderligere procedure

Endvidere kan blod- og knoglemarvsprøver, der er indsamlet i forbindelse med screening, blive brugt til
fremtidig forskning vedrørende akut myeloid leukæmi eller andre kræftformer, almindelige signalveje
(forbindelser) mellem sygdomme, brugen af forsøgslægemidler i behandlingen af sygdomme og/eller
udvikling af undersøgelser eller metoder til opdagelse eller forståelse af akut myeloid leukæmi, selvom du
ikke er egnet til eller beslutter ikke at deltage i forsøget, medmindre du specifikt beder om, at prøverne
destrueres.

2

Procedurer og risici

Risici forbundet med at deltage i RBR er beskrevet i det følgende:


Der er ikke yderligere risici forbundet med at donere overskydende blod-, plasma-, serum- og
knoglemarvsprøver til RBR

Selvom dine genetiske oplysninger ikke vil indeholde oplysninger, der kan identificere dig, er der er en
meget lille risiko for, at de kan være tilknyttet en ekstern offentlig database og blive brugt til at hjælpe
med at identificere dig og dine slægtninge. Da nogle genetiske variationer kan bidrage til at forudsige
fremtidige helbredsproblemer hos dig og dine slægtninge, kan disse oplysninger være interessante for
behandlere, livsforsikringsselskaber og andre. Det er således muligt, at dine genetiske oplysninger kan
blive brugt på en måde, som f.eks. ved at afsløre, at du eller en slægtning har en genetisk sygdom. Dine
personlige oplysninger er meget vigtige for os, og Roche anvender mange sikkerhedsforanstaltninger for
at beskytte dine personlige oplysninger. Der er dog ingen garanti for, at din identitet aldrig vil blive
afsløret.

3

Fordel / nytte ved at afgive prøver

4

Økonomi

Du modtager ikke betaling for at donere prøver til RBR.
Oplysninger fra denne forskning kan medføre opdagelser og opfindelser eller udvikling af et kommercielt
produkt. Rettighederne til disse tilhører Roche. Du og din familie får ikke nogen økonomiske fordele eller
godtgørelser på grund af eller rettigheder til eventuelle produktudviklinger, opfindelser eller andre
opdagelser, der måtte hidrøre fra disse oplysninger.
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Du opnår ikke nogen direkte fordel ved at donere prøver. Forskning, der udføres med disse prøver, kan
imidlertid gavne andre patienter med myeloid leukæmi eller en lignende sygdom i fremtiden.

5

Beskyttelse af personlige oplysninger

For at sikre, at dine helbredsoplysninger holdes fortrolige, mærkes de erklæringer, journaler og prøver,
som opbevares af Roche til RBR, med dit deltageridentifikationsnummer. De mærkes ikke med dit navn,
billede eller andre personlige identifikationsoplysninger. Prøverne og oplysningerne opbevares på samme
fortrolighedsniveau som beskrevet i det primære forsøg. Roche, personer og virksomheder, som
samarbejder med Roche, og andre, der handler på vegne af Roche, kan undersøge RBR-prøverne og de
tilhørende forskningsdata i alle lande over hele verden. Roche kan dernæst sende forskningsresultaterne
til sundhedsmyndigheder verden over. Oplysninger, der stammer fra denne forskning, kan blive
offentliggjort i et medicinsk tidsskrift eller blive præsenteret på videnskabelige møder, så andre læger kan
lære resultaterne at kende. Din identitet vil ikke blive afsløret.
Du og lægen vil ikke få kendskab til resultater fra analyser af prøver, medmindre loven kræver det.
Oplysninger fra analyserne udgør ikke en del af din journal og udleveres ikke til dit forsikringsselskab eller
din arbejdsgiver.
Data fra analyser af RBR-prøver kan deles med forskere eller myndighedsorganer, men kun efter at
personlige oplysninger, som kan identificere dig, er blevet fjernet. Disse data kan kombineres med eller
tilknyttes andre data og bruges til forskningsformål, til at fremme videnskab og folkesundhed, til analyse,
udvikling, test og kommercialisering af produkter til behandling og diagnosticering af sygdom eller til
forbedring af patientbehandling. Disse data vil ikke indeholde oplysninger, som kan identificere dig.

6

Du kan ændre mening med hensyn til opbevaring af dine prøver i RBR
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Ja. Du kan til enhver tid ændre mening. Hvis du vil trække dit samtykke til brug af dine prøver tilbage
under forsøget, skal du informere forsøgslægen om, at du ikke længere ønsker, at dine prøver opbevares
eller bruges til forskning. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, efter at forsøget er afsluttet, skal du
følge forsøgslægens anvisninger. Når du har trukket dit samtykke tilbage, vil alle resterende prøver blive
destrueret. Hvis dette ikke er teknisk muligt (f.eks. hvis der er indsamlet vævsprøver ved hjælp af
mikroarray), vil de ikke længere kunne henføres til dig. Hvis du skifter mening, og dine prøver allerede er
blevet undersøgt, vil resultaterne stadig udgøre en del af de samlede forskningsdata. I tilfælde af dødsfald
eller umyndighed, vil prøverne og dataene fortsat blive brugt som en del af RBR. Hvis du trækker dig ud af
eller stopper din deltagelse i det primære forsøg, vil dine RBR-prøver fortsat blive opbevaret og anvendt
til forskning, medmindre du specifikt anmoder om, at de destrueres.

ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED, TOLERABILITET,
FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM MONOTERAPI AF HÆMATOLOGISK OG
MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID LEUKÆMI

Jeg giver frivilligt samtykke til at mine prøver opbevares i RBR og anvendes til
forskning som beskrevet ovenfor.

Underskrift
Patientens navn (blokbogstaver)

Patientens underskrift

Dato

Undertegnede har forklaret denne erklæring om informeret samtykke fuldt ud til ovenstående
patient.

Navnet på den person, der gennemfører samtalen i forbindelse
med det informerede samtykke (blokbogstaver)

Dato

Projektidentifikation: (EudraCT nr.: 2020-000216-30)
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Underskrift for den person, der gennemfører samtalen i
forbindelse med det informerede samtykke

Samtykke til valgfri knoglemarvsprøve

Forsøgets navn

WP42004

ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED,
TOLERABILITET, FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM
MONOTERAPI AF HÆMATOLOGISK OG MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID
LEUKÆMI
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Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Indholdsfortegnelse
1
2
3
4
5
6
7

Indledning
Valgfri prøveindsamling
Nytte ved at afgive prøver
Procedurer og risici
Oplysninger om økonomiske forhold
Fortrolighed
Du kan ændre mening med hensyn til opbevaring af dine prøver

1

Indledning

Du bliver bedt om at få taget en valgfri knoglemarvsprøve med henblik på at indsamle prøver af
knoglemarvs-aspirat og/eller -biopsi som led i Forsøg WP42004, efter Serie 3, hvis ikke-planlagte
knoglemarvsprøver indsamles til lokale vurderinger. Prøverne vil blive brugt til test for at finde ud af,
hvordan variationer i biomarkører (f.eks. akut myeloid leukæmi-specifikke proteiner eller gener) påvirker
din sygdom eller din respons på forsøgslægemidlet.
Deltagelsen i valgfri procedurer er helt frivillig. Uanset hvad du beslutter, vil det ikke påvirke din
deltagelse i det primære forsøg eller din medicinske behandling.

2

Valgfri prøveindsamling

Hvis du vælger at deltage, vil du få taget en knoglemarvsprøve, som beskrevet i deltagerinformationen til
hovedforsøget.

3

Fordel / nytte ved at afgive prøver

Du opnår ikke nogen direkte fordel ved at få taget knoglemarvsprøver. Oplysninger fra disse yderligere
undersøgelser kan dog gavne andre patienter med akut myeloid leukæmi eller en lignende sygdom i
fremtiden.

Procedurer og risici

Procedurerne og de potentielle risici er beskrevet er beskrevet i deltagerinformationen til hovedforsøget.

5

Økonomi

Du modtager ikke betaling for at få foretaget valgfri knoglemarvsprøve.

6

Fortrolighed

Dine knoglemarvsprøver og oplysningerne vedrørende knoglemarvsprøveproceduren vil blive behandlet
med samme grad af fortrolighed som i hovedforsøget. Prøverne opbevares i op til 5 år efter indberetning
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4

af forsøgsresultaterne, medmindre en kortere tidsperiode er påkrævet af lokale bestemmelser. Dine
prøver vil blive brugt til biomarkørtest, som kan omfatte analyse af dit genom (DNA). Hovedsamtykket
indeholder information om gentest og håndtering af genetiske oplysninger.

7

Du kan ændre mening med hensyn til opbevaring af dine prøver
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Ja. Du kan til enhver tid ændre mening. Hvis du vil tilbagetrække dit samtykke til at få foretaget
knoglemarvsprøven, skal du informere forsøgslægen om, at du ikke længere ønsker at deltage.

ET OPEN-LABEL FASE I-MULTICENTERFORSØG MED HENBLIK PÅ AT EVALUERE SIKKERHED,
TOLERABILITET, FARMAKOKINETIK OG FARMAKODYNAMIK FOR RO7283420 SOM MONOTERAPI AF
HÆMATOLOGISK OG MOLEKYLÆR RECIDIV/REFRAKTÆR AKUT MYELOID LEUKÆMI

Samtykke til valgfri knoglemarvsbiopsi

Underskrift
Patientens navn (blokbogstaver)

Patientens underskrift

Dato

Undertegnede har forklaret denne erklæring om informeret samtykke fuldt ud til ovenstående
patient.

Navnet på den person, der gennemfører samtalen i forbindelse
med det informerede samtykke (blokbogstaver)

Dato

Projektidentifikation: (EudraCT nr.: 2020-000216-30)
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Underskrift for den person, der gennemfører samtalen i
forbindelse med det informerede samtykke

