Kære
Forskningsprojekt
KASTEL: ”Hukommelse, koncentration og problemløsning hos patienter med Lymfom”
Vi har brug for din hjælp til spørgeskemaundersøgelsen KASTEL, hvor vi gerne vil indsamle og
formidle viden om, hvordan voksne med lymfom har det i hverdagen især med fokus på
hukommelse, koncentration og problemløsning. På sigt håber vi, at undersøgelsen kan give
viden til sundhedsvæsenet, der kan være med til at forbedre den støtte, som tilbydes til
voksne med lymfom.
Hvad indebærer det at være med i undersøgelsen?
Deltagelse i undersøgelsen omfatter at udfylde et spørgeskema fire gange: et nu, et midtvejs
i din behandling (to til tre måneder inde i behandlingen), et to måneder efter endt
behandling, og et igen 12 måneder efter din behandling. Det tager ca. to timer at udfylde
spørgeskemaet.
Du bedes venligst læse deltagerinformationen igennem. Når du har gjort dette, vil vi ved dit
fortælle dig mere
igangværende besøg i Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet d.
om undersøgelsen, og hvis du ønsker at være med bedes du udfylde og aflevere
samtykkeerklæringen. Du får så udleveret et link til et elektronisk spørgeskema. På den
måde kan du udfylde spørgeskemaet derhjemme, i dit eget tempo, og du kan tage pauser
undervejs, hvis du har behov for det.
Har du spørgsmål? Så kontakt venligst projektkoordinator Jonathan Wenstrup på telefon
35450782 mandag-onsdag i kl. 10-15 eller på e-mail:
jonathan.arbirk.wenstrup.01@regionh.dk.
På forhånd tak for din hjælp!
Med venlig hilsen
Lena Specht
Professor, overlæge, dr. med.
Onkologisk afdeling, Rigshospitalet
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Vi vil gerne invitere dig til at deltage i
undersøgelsen ”KASTEL – Hukommelse,
koncentration og problemløsning hos
patienter med lymfom”.
Vi vil bede dig om at læse denne deltager
information grundigt for at forstå, hvad
undersøgelsen indebærer. Vi beder dig
også om at læse det vedlagte materiale
”Før du beslutter dig” som er udgivet af
den Nationale Videnskabs Etiske Komité.

Hvem står bag undersøgelsen?
Vi er en forskningsgruppe der består af:
Lena Specht, professor,
overlæge, dr. med., Rigshospitalet.
Christoffer Johansen, professor,
overlæge, dr. med. Rigshospitalet og
Kræftens Bekæmpelses Center for
Kræftforskning.
Pernille Envold Bidstrup, seniorforsker,
Ph.d., postdoc., Kræftens Bekæmpelses
Center for Kræftforskning.
Hanin Salem, Ph.d.-studerende,
cand. psyk., Kræftens Bekæmpelses
Center for Kræftforskning.
Jonathan Arbirk Wenstrup, bach. med.,
Rigshospitalet.

Hvad undersøger vi?
Undersøgelsen har til formål at belyse
hukommelse, koncentration og problem
løsning hos personer med Hodgkin Lym
fom eller Diffust Storcellet B-celle Lymfom
før, under og efter deres behandling for
sygdommen på Rigshospitalet.
Hvorfor undersøger vi det?
Nogle kræftpatienter udtrykker, at de efter
kræftbehandling oplever problemer med
eksempelvis hukommelse, koncentration
og problemløsning. Men vi mangler viden
om, hvorvidt lymfompatienter også oplever
disse problemer, og om der er nogle
patienter, der er særligt sårbare overfor
disse problemer. Vi håber resultaterne
kan være med til at dokumentere, hvilke

behov lymfompatienter har under og efter
behandling, og oplyse patienter om, hvad
de kan forvente under behandlingen.
Inden du beslutter dig
Du vil blive tilbudt en samtale, hvor du kan
få deltagerinformationen uddybet, og hvor
du kan stille spørgsmål til undersøgelsen.
Du er velkommen til at tage et familiemed
lem eller en ven med til samtalen.
Husk, at du har ret til tid til at overveje
det, før du beslutter dig. Det er frivilligt
at deltage i undersøgelsen, og du kan når
som helst trække dit tilsagn om deltagelse
tilbage, uden at det vil få konsekvenser for
din behandling.

Hvem kan deltage?
Alle patienter i alderen 20-60 år, der
diagnosticeres med Hodgkin Lymfom eller
Diffust Storcellet B-celle Lymfom i under
søgelsesperioden. Man kan ikke deltage,
hvis man har primært CNS lymfom.
Hvad betyder deltagelse?
Hvis du beslutter dig for at deltage i under
søgelsen, vil vi bede dig om at underskrive
en samtykkeerklæring. Dit samtykke omfat
ter også, at De Videnskabsetiske Komiteer
og andre myndigheder kan kontrollere
undersøgelsen.
Som deltager vil du blive bedt om at ud
fylde i alt fire spørgeskemaer, med spørgs
mål indenfor en række emner. Skemaerne
udfyldes før, under (2-3 måneder efter
behandlingsstart), to måneder efter din
behandling er afsluttet, samt 12 måneder
efter din behandling er afsluttet. Spørge
skemaerne handler bl.a. om, om du har
fysiske og psykiske symptomer.
Spørgeskemaet tager ca. to timer at
udfylde. Du vil få tilsendt en e-mail med et
link til vores sikre elektroniske system, så
du kan udfylde spørgeskemaet derhjemme
i dit eget tempo på din egen computer. På
denne måde kan du holde pause under
vejs, hvis du har behov for det, og vi er
helt sikre på, at dine svar ikke går tabt.
Hvis du har problemer med at besvare
spørgsmålene alene, må du gerne bede én
om hjælp, men det er vigtigt, at det kun er
dine svar, I angiver.

Deltagelse i undersøgelsen omfatter, at du
giver samtykke til, at dine resultater videre
gives til en større forskningsdatabase ved
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigsho
spitalet. Dette kræver vi for i videst muligt
omfang at kunne nyttiggøre de unikke
indsamlede forskningsdata.
Betydning for dig
Du kan ikke regne med at få direkte ge
vinst af at deltage i undersøgelsen, men du
vil være med til at støtte forskning i et pro
blem, der kan udgøre en stor belastning
for nogle lymfompatienter. Der er ingen
ulemper ved at deltage i undersøgelsen.
Nogle kan dog synes, det er ubehageligt
at skulle svare på personlige spørgsmål, og
der skal sættes tid af til at svare på spørge
skemaerne. Det vil ikke være muligt for dig
at få at vide, hvad resultaterne er af dine
svar på spørgeskemaerne.

Fortrolighed
Al information indhentet i forbindelse med
undersøgelsen bliver behandlet strengt
fortroligt. De Videnskabs Etiske Komiteer
for Region Hovedstaden har behandlet
undersøgelsen (journal nr.: 16029416)
og oplysninger registreret i forbindelse
med undersøgelsen bliver opbevaret efter
reglerne fra Datatilsynet (journal nr.: 201258-0004).
Der er mulighed for aktindsigt efter of
fentlighedsloven og klageadgang efter lov
om klage-og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet.
Resultaterne vil blive offentliggjort i vi
denskabelige tidsskrifter. Når vi behandler
resultaterne af undersøgelsen vil svarene
være anonyme og man vil ikke kunne se,
hvad du personligt har svaret.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte:
Jonathan Arbirk Wenstrup
Projektkoordinator
Telefon: 35450782
jonathan.arbirk.wenstrup.01@regionh.dk

Lena Specht, professor, overlæge, dr. med.
Projektleder
lena.specht@regionh.dk
Onkologisk afdeling
Finsencentret
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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eller

”KASTEL - Hukommelse, koncentration og problemløsning hos patienter med Lymfom”
Hvis du gerne vil deltage i undersøgelsen, bedes du give samtykke ved at underskrive
denne erklæring
Erklæring fra deltager:
•
•
•
•
•
•

•

Jeg har læst deltagerinformationen om forskningsprojektet ”KASTEL - Hukommelse,
koncentration og problemløsning hos patienter med Lymfom”.
Jeg ønsker at deltage i undersøgelsen og forstår, at det er frivilligt at deltage, og at
jeg når som helst kan trække mig ud af undersøgelsen.
Jeg giver tilladelse til, at der indhentes oplysninger om mit helbred i
sundhedsvæsenets journaler og registre.
Jeg giver tilladelse til at der bliver sendt spørgeskemaer til mig før, under, 2 måneder
efter og 12 måneder efter min behandling. Jeg kan på ethvert tidspunkt selv vælge
om jeg vil deltage i undersøgelsen.
Oplysningerne vil kun blive brugt til forskning. Forskerne har tavshedspligt, og
resultaterne vil udelukkende blive offentliggjort som statistik, hvor man ikke kan se,
hvilke svar, den enkelte deltager har givet.
Jeg giver tilladelse til, at resultaterne fra mine undersøgelser videregives til en større
forskningsdatabase ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, og at mine
resultater derved kan genanvendes i forbindelse med andre videnskabelige
undersøgelser.
Jeg er indforstået med at kunne blive kontaktet senere med henblik på opfølgende
undersøgelse?
• Ja:___ (sæt kryds) Nej: ___(sæt kryds)

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.

CPR:

__________________

Navn:

_______________________________________________________

Adresse:

________________________________________________________

E-mail adresse: _____________________________________________________
Telefon nr.: ____________________________________
Dato:___________

Underskrift: ___________________________________

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 afgiver information: __________________________________________
Dato: _____________ Underskrift:______________________________________________

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.

›

opbevaring af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv,
sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt
sundhedsloven.

›

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 din
deltagelse i forsøget, 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.:

Den Videnskabsetiske Komité for
Region Sjælland
Tlf.: +45 93 56 60 00
E-mail: RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk
Hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/
sundhed/forskning/forfagfolk/
videnskabsetisk-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

+45 97 64 84 40
E-mail: vek@rn.dk
Hjemmeside: www.vek.rn.dk

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