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Patientnummer: _____________

Deltagerinformation til et forskningsforsøg
Hovedforsøgets titel:

Protokolnummer:
EudraCT:
Sponsor:

Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg
med kombinationsbehandling med venetoclax, Daratumumab
og Dexamethason (med eller uden Bortezomib) til patienter
med relaps eller refraktær Myelomatose.
M15-654
2017-002099-26
Abbvie A/S
Emdrupvej 28C
2100 Copenhagen

KONTAKTINFORMATION:
Forsøgslæge:
Annette Vangsted
Adresse:

Rigshospitalet, Hæmatologisk afdeling L4042,
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø

Telefonnr.:

3545 8953

Akut telefonnnummer:

3545 5052

Mail adresse:

Maria.Saabye@regionh.dk

Videnskabsetisk Komité

Videnskabsetisk Komité Region Syddanmark
Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

INTRODUKTION
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsforsøg med et lægemiddel, som
hedder venetoclax. Lægemidlet er godkendt af myndighederne i Danmark til at behandle kronisk
lymfatisk leukæmi (CLL), men er ikke godkendt til at behandle relaps (tilbagefald) eller refraktær
myelomatose (myelomatose der ikke bliver bedre af behandling). Derfor er brugen af
forsøgsmedicin i dette forsøg eksperimentel. Deltagelse i forsøget er valgfrit.
Du vil også blive tilbudt at deltage i et valgfrit tillægsforsøg.
Hvad er et videnskabeligt forsøg?
Et videnskabeligt forsøg er et eksperiment, hvor formålet er at besvare specifikke spørgsmål som
for eksempel:
• Virker dette lægemiddel? Er det sikkert at tage det?
• Hvilken behandling er bedst?
Dette forsøg er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité. AbbVie har en
generel tilladelse fra Datatilsynet (j.nr 2012-411255).
Abbvie har taget initiativ til og er sponsor for dette forsøg. AbbVie betaler institutionen for at
køre forsøget. Betalingen bliver sat ind på en forskningskonto og hjælper med at dække de
omkostninger, afdelingen har i forbindelse med forsøget.
Din deltagelse i dette forsøg erstatter ikke din øvrige medicinske behandling.
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Du er velkommen til at tale med din familie, dine venner, forsøgslægen og din egen læge, før du
beslutter, om du vil deltage. Vi vil besvare alle de spørgsmål, du måtte have, således at du kan
træffe en informeret beslutning. Du må meget gerne tage et familiemedlem/ven med til
klinikken, når du får den mundtlige information. Kun du kan beslutte, om det er det rigtige for
dig at deltage. Hvis du ikke vil underskrive dette samtykke, kan du ikke deltage i forsøget.
FORMÅLET MED FORSØGET
Formålet med dette forsøg er at se, om en kombination af venetoclax, daratumumab og
dexamethason (med eller uden bortezomib) er sikker og kan tåles, når det gives til patienter med
relaps (tilbagevendende) eller refraktær (uden bedring af behandlingen) myelomatose.
INFORMATION OM FORSØGET:
Dette forsøg består af to dele:
Del 1 undersøger venetoclax, daratumumab (også kaldet Darzalex®) og dexamethason.
Del 2 undersøger venetoclax, daratumumab, bortezomib (Velcade®) og dexamethason.
Du kan ikke vælge hvilken del af forsøget, du ønsker at deltage i. Dette afhænger af den
behandling, du tidligere har fået for din myelomatose, og om dine kræftceller har en genmutation
(en skade på arveanlæggene i cellerne) kaldet t(11;14) translokation. Forsøgslægen vil informere
dig om hvilken del af forsøget, du skal deltage i.
Vi vil gerne spørge dig, om du vil deltage i del 2 af dette forsøg. Daratumumab givet sammen med
bortezomib og dexamethason er godkendt til behandling af myelomatose men er endnu ikke
godkendt til at behandle myelomatose sammen med venetoclax.
Denne del af forsøget har to arme (arm D og arm E) med forskellige forsøgsaktiviteter. Arm D er
ikke længere aktuel i Danmark, så du vil kun kunne blive behandlet i Arm E. Forsøgs -aktiviteterne
kan ses i skemaerne i bilag 1.
Arm D kaldes også for dosiseskalering (øgning) og vil bestå af to kohorter. To forskellige doser af
Venetoclax gives sammen med daratumumab (16 mg/kg givet som infusion i en åre), bortezomib
(1.3 mg/m2 givet som injektion i underhuden) og dexamethason (20 mg via munden/ per oralt).
Første kohorte vil starte med venetoclax 400 mg daglig per oralt og anden kohorte med
venetoclax 800 mg per oralt, såfremt sikkerheden i første kohorte tillader dosis øgning til 800 mg
venetoclax.
Arm E er en dosisudvidelses del, hvor sikkerhed og effekt af venetoclax i kombination med
daratumumab (16 mg/kg givet som infusion i en åre), bortezomib (1.3 mg/m2 givet som injektion
i underhuden) og dexamethason (20 mg per oralt) vil blive vurderet yderligere. Den tildelte dosis
af venetoclax vil blive bestemt udfra dosiseskaleringsfasen (arm D).
Der vil deltage cirka 90 deltagere på ca. 32 forsøgssteder på verdensplan.
BEHANDLING MED VENETOCLAX:
Før du starter behandling med venetoclax, skal du fortælle forsøgslægen hvis du:
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Har hjerte-, nyre- eller leverproblemer
Er overfølsom overfor nogen former for medicin, såsom antibiotika
Har feber eller symptomer på andre infektioner
For nylig har fået en vaccination eller planlægger at få en vaccine
Er gravid eller planlægger at blive gravid
Ammer eller planlægger at skulle amme
Tager noget anden medicin, da visse lægemidler og kosttilskud kan øge eller nedsætte
mængden af venetoclax i dit blod.

Du skal altid tage venetoclax på følgende måde, og altid følge forsøgslægens anvisninger:
• Indtage pillen via munden (oralt)
• Tage pillen med et måltid og med vand på omtrent samme tidspunkt hver dag
• Du må ikke tygge, knuse eller knække pillerne
• Du må ikke drikke grapefrugtjuice, spise grapefrugt, pomeransfrugter, pomerans
marmelade eller stjernefrugt, mens du tager venetoclax. Disse produkter kan øge
mængden af venetoclax i dit blod.
Du skal fortsætte med at tage venetoclax, indtil forsøgslægen beder dig om at stoppe.
Hvis du glemmer at tage venetoclax:
• Hvis du opdager, at du har glemt at tage din venetoclax indenfor 8 timer, skal du straks
tage den. Den næste dag skal du tage din venetoclax, som du plejer.
• Hvis du opdager, at du har glemt at tage din venetoclax efter 8 timer, skal du ikke tage din
venetoclax den pågældende dag. Den næste dag skal du tage din venetoclax på det
tidspunkt, som du plejer.
Hvis du kaster op, efter at du har taget venetoclax, skal du:
• Ikke tage flere piller med venetoclax den dag.
• Tage den næste dosis næste dag på det tidspunkt, som du plejer.
Hvis du kommer til at tage flere venetoclax piller end forsøgslægen har bedt dig om, skal du straks
kontakte din forsøgslæge eller forsøgspersonalet eller tage på hospitalet.
FORSØGSPROCEDURER INDEN FORSØGETS START (SCREENING):
Der vil ikke blive foretaget nogle forsøgsrelaterede procedurer, før du har besluttet, om du vil
deltage og har underskrevet det informerede samtykke. For at vurdere om du er egnet til at
indgå i forsøget, skal du gennemgå følgende procedurer:
• Informeret samtykke – du bedes underskrive samtykkeerklæringen i dette dokument.
• Din sygdomshistorie indhentes – hvilke tidligere kræftbehandlinger og eventuelle
operationer du har fået, samt dit tobaks- og alkoholforbrug.
• Gennemgang af al den medicin du tager.
• Generel lægeundersøgelse.
• Blodtryk, puls, temperatur, højde og vægt.
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Vurdering af daglige aktivitetsniveau.
Elektrokardiogram (EKG) – en undersøgelse, der måler den elektriske aktivitet i dit hjerte.
Blod- og urinprøver for at kontrollere din helbredstilstand – Bestemme din blodtype,
blodtælling (antal af hver type af blodceller), proteiner i blodet relateret til myelomatose,
kemien i blodet (elementer og mineraler i dit blod), koagulation (blodets evne til at
størkne) samt dine organers funktion. Der vil i alt blive taget 24,8 ml blod ved
screeningsbesøget. En urinprøve vil blive taget for at undersøge proteinindholdet i din
urin. Der vil blive sendt 7 ml urin til analyse.
o Blod- og urinundersøgelser til at vurdere din myelomatose. Du skal have et
bestemt niveau af myelomatose protein i dit blod eller i din urin for at kunne
deltage i forsøget. Du vil blive bedt om at indsamle urin i 24 timer for at måle
mængden af unormal myelomatose protein i din urin, hvoraf 9 ml vil blive sendt
til analyse. Du vil få udleveret en beholder til at opsamle urinen i. Du skal opbevare
urinprøven på køl, indtil du skal aflevere prøven på klinikken den næste dag.
o Blodprøve til undersøgelse af leverbetændelse B og C. Du kan ikke deltage i
forsøget, hvis du har aktiv leverbetændelse B eller C.
o Blodprøve til undersøgelse for leverbetændelse B, såfremt din test var positiv ved
screening
• Graviditetstest: En blodprøve - kun for kvinder, som kan blive gravide.
• Knoglemarvsprøve (aspirat) og vævsprøve fra din knoglemarv for at vurdere din sygdom
samt undersøge for biomarkører (biologisk stof, der siger noget om din helbredstilstand).
Der vil blive taget 15 ml aspirat under screeningsbesøget.
• Undersøgelse af din lungefunktion – vil kun blive gjort hvis du lider af kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL) eller kronisk astma.
• Røntgen eller lav dosis CT eller MR scanning af dit kranie, rygsøjle, ribben, arme, bækken
og ben for at vurdere omfanget af din kræftsygdom.
Forsøgslægen beslutter, om du skal have foretaget en CT, PET-CT eller MR scanning for at vurdere
eventuelle plasmacytomer (myelomatose knuder udenfor knoglemarven).
FORSØGSPROCEDURER UNDER FORSØGET:
Hvis du opfylder betingelserne for at deltage i forsøget, skal du gennemgå flere af nedenstående
procedurer ved besøgene i klinikken (Se oversigt over forsøgsaktiviteterne i bilag 1)
• En vurdering af din daglige generelle helbredstilstand (performance status).
• Højde og vægt, blodtryk, puls, temperatur og vejrtrækning.
• Generel lægeundersøgelse.
• Blod- og urinprøver for at kontrollere din helbredstilstand - Blodtælling (antal af hver type
af blodceller), protein i blodet relateret til myelomatose, kemien i blodet (elementer og
mineraler i dit blod), koagulation (blodets evne til at størkne) samt dine organers
funktion. Der vil blive taget op til 62,8 ml blod ved hvert besøg i forsøget, afhængig af
besøget. En urinprøve vil blive taget for at undersøge proteinindholdet i din urin.
o Blod- og urinundersøgelser til at vurdere din myelomatose. Du skal have et
bestemt niveau af myelomatose protein i dit blod eller i din urin for at kunne
deltage i forsøget. Du vil blive bedt om at indsamle urin i 24 timer for at måle
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mængden af unormal myelomatose protein i din urin. Heraf vil 9 ml blive sendt til
analyse. Du vil få udleveret en beholder til at opsamle urinen i. Du skal opbevare
urin prøven på køl, indtil du skal aflevere prøven på klinikken den næste dag.
Graviditetstest: En urinprøve - kun for kvinder, som kan blive gravide. Forsøgslægen vil
informere dig, hvis du er gravid, og resultatet af graviditetstesten skal være negativt for
at du kan deltage i forsøget.
Forsøgsdagbog: Du vil blive instrueret i at skrive alle doser af medicinen, måltider, alle
helbredsmæssige ændringer samt eventuelle ændringer i din medicin i dagbogen.
Dagbogen skal du tage med til hvert besøg i klinikken.
Udvaskningsperiode: Hvis du siger ja til at deltage i dette forsøg, skal du muligvis stoppe
med at tage eller ændre dosis i noget af den anden medicin, behandling eller kosttilskud,
som du tager. Forsøgslægen vil gennemgå dette med dig.
Forsøgsmedicinen: Sygeplejersken vil udlevere forsøgsmedicinen til dig og fortælle dig,
hvordan du skal tage den. Den overskydende medicin du muligvis ikke tager, skal du tage
med til næste besøg.
Forebyggelse af infektion: Du skal tage antibiotika før du får din første dosis venetoclax
og du skal fortsætte med dette gennem hele forsøget, mens du er i behandling og i mindst
30 dage efter du er holdt op med forsøgsbehandlingen

Det kan blive nødvendigt at foretage følgende undersøgelser, hvis forsøgslægen vurderer dette,
hvilket du naturligvis vil blive informeret om:
• Elektrokardiogram
• Biomarkør prøver i form af blodprøver og/ eller knoglemarvsaspirat prøver og/ eller
knoglemarvsbiopsi prøver
• Røntgen af hele kroppen
• CT eller MR scanning – det kan blive nødvendigt at give kontrastvæske via mund eller en
kanyle, hvilket du vil blive nærmere informeret om hvis nødvendigt.
• Pharmakokinetiske (PK) blodprøver, der bruges til at måle mængden af forsøgs medicinen
i kroppen på forskellige tidspunkter
RISICI RELATERET TIL FORSØGSPROCEDURERNE:
• Blodprøvetagning: Smerter, blødning, blå mærker eller infektion ved indstiksstedet kan
forekomme. Du kan føle dig ør og svimmel. Ved gentagende blodprøvetagninger kan der
forekomme blodmangel, som kan kræve blodtransfusion.
• Graviditetstest: Risici er de samme som ved blodprøvetagning.
• Lægeundersøgelse: Der er ingen risici forbundet med lægeundersøgelse.
• Knoglemarvsundersøgelse (aspirat og biopsi): Du kan opleve smerter et par dage efter
indgrebet, som kan kræve smertestillende. Der er en lille risiko for, at der kan opstå en
infektion og blødning ved indstiksstedet, men dette er sjældent.
• EKG: Hudirritation kan forekomme fra elektroderne eller fra den gel, der anvendes.
Hudirritation er dog sjælden. Elektroder klistres på forskellige steder på din krop og kan
være ubehagelige at få fjernet.
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Røntgen: Der kan være risiko forbundet med at få foretaget røntgenundersøgelser.
Spørg venligst forsøgslægen eller forsøgspersonalet, hvis du har spørgsmål til risici
relateret til forsøgsprocedurerne.
CT scanning: Risiko ved en CT scanning afhænger af det antal af scanninger der udføres,
om der gives kontrastvæske og af mængden af stråling, der bruges til den enkelte
scanning. Stråling fra CT scanninger kan øge din risiko for at udvikle kræft senere i livet.
Spørg forsøgslægen eller forsøgspersonalet om risikoen ved CT scanninger i dette
forsøg.
MR scanning: Som regel er der ingen fare forbundet med at få foretaget en MR
scanning. Det kan dog være meget farligt, hvis du har bestemte dele (som regel af
metal) indopereret i din krop. Det kan være en pacemaker, en insulinpumpe, øreimplantater, ledproteser, gebis, piecinger eller granatsplinter. Fortæl forsøgslægen eller
forsøgspersonalet hvis du har nogle indopererede dele i din krop. Hvis du lider af
klaustrofobi, bedes du fortælle dette til forsøgspersonalet, da man kan blive
klaustrofobisk under MR scanningen.
Lungefunktionsundersøgelse (hvis relevant): Dette er en undersøgelse, der måler,
lungekapaciteten, mængden af luft i lungevævet og luftens strømningshastighed
gennem lungerne. Undersøgelsen bruges til at diagnosticere bestemte lungesygdomme.
Du skal puste ud af munden gennem et mundstykke, der er tilsluttet et måleapparat.
Der er minimale risici ved undersøgelsen, men du kan opleve at blive forpustet, at hoste
eller få et astmaanfald forårsaget af den dybe indånding. Der er en lille risiko for at
lungen klapper sammen, hvis du lider af en bestemt lungesygdom.

DIN ROLLE SOM FORSØGSPERSON:
For at dette forsøg kan levere god information om hvordan forsøgsmedicinen virker på
patienter med din sygdom, beder vi dig om at:
• Komme til alle planlagte besøg på klinikken.
• Fortælle forsøgslægen, hvis du får det dårligt eller værre end før eller oplever usædvanlige
symptomer.
• Fortælle forsøgslægen, hvis der er ændringer i din medicin, så længe du er i forsøget, og
om du er overfølsom overfor noget medicin, såsom antibiotika.
• Følge de anvisninger du får af forsøgslægen og forsøgspersonalet.
• Ikke at deltage i andre kliniske forsøg, mens du deltager i dette forsøg.
• Udfylde hele din forsøgsdagbog ærligt og tage den med til hvert besøg i klinikken.
• Have dit deltagerkort på dig hele tiden, så længe du er med i forsøget og vise det til alt
sundhedspersonale, som er involveret i din behandling og pleje.
RISICI OG BIVIRKNINGER VED FORSØGSMEDICINEN – VENETOCLAX:
Mulige bivirkninger ved behandling med venetoclax:
Skadelige reaktioner eller bivirkninger kan forekomme hos personer, som deltager i kliniske
forsøg. Nogle af disse skyldes patientens sygdom eller tidligere behandling, og nogle kan skyldes
forsøgsmedicinen. Alle, som deltager i forsøget, vil blive nøje overvåget mht. eventuelle
bivirkninger. Det skal dog nævnes, at forsøgslægen ikke kender alle de bivirkninger, der kan
opstå. Generelt kan bivirkninger være alt fra milde til meget alvorlige. Forsøgspersonalet kan
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muligvis give dig noget medicin, som kan afhjælpe bivirkningerne. Mange bivirkninger
forsvinder hurtigt efter, at du holder op med at tage venetoclax. Selv om der bliver taget
forholdsregler for at passe på dit helbred, er det muligt, at der kan være bivirkninger, som er
alvorlige, langvarige eller som aldrig forsvinder. Du vil blive skriftligt informeret, hvis der skulle
komme ny information, der kan påvirke dit valg om at blive i forsøget.
De følgende bivirkninger kan forekomme med Venetoclax:
Meget almindelige (kan ses hos mere en 1 ud af 10 patienter):
• Øvre luftvejsinfektion – såsom at man er snottet, har ondt i halsen eller hoste
• Lavt antal hvide blodlegemer (neutrofile, nogen gange med feber)
• Diarré
• Kvalme eller opkastning
• Forstoppelse
• Træthed
• Lavt antal røde blodlegemer (anæmi)
• Lavt antal blodplader (ses mest i kombination med andre lægemidler)
• Lungebetændelse
Almindelige (set hos 1-10 ud af 100 patienter)
• Urinvejsinfektion
• Lavt antal lymfocytter (en anden slags hvide blodlegemer)
• Tumorlysesyndrom (beskrives længere nede: feber, kulderystelser,kvalme, opkastning,
diarré, forvirring, åndenød, uregelmæssig puls, usædvanlig træthed, muskel- og
ledsmerter og/eller kramper)
• Øget mængde fosfor i blodet
• Øget mængde urinsyre/urat i blodet
• Øget mængde kalium i blodet
• Lavere mængde kalk i blodet
• Øget mængde kreatinin i blodet
Forsøgspersoner, der har kræft, risikerer at dø af deres kræftsygdom eller af komplikationer til
deres kræftbehandling. Risikoen for bivirkninger eller død forbundet med venetoclax vil blive
nøje overvåget.
Opdateret sikkerhedsinformation fra resultaterne fra Bellini-forsøget (M14-031)
Bellini-forsøget (M14-031) undersøgte brugen af enten Venetoclax eller placebo i kombination
med Bortezomib og Dexametason hos patienter med tilbagefald af myelomatose eller refraktær
myelomatose.
Analysen af forsøgsdata frem til november 2018 viste følgende:
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51 af 289 patienter (17,6%), som havde fået behandling i Bellini-forsøget, var døde. 40
ud af de 193 (20,7%), som havde fået venetoclax, var døde, sammenlignet med 11 ud af
de 96 (11,5%), som havde fået placebo.
Den samlede overlevelse var dårligere hos dem, som havde fået Venetoclax
sammenlignet med dem, som havde fået placebo. Hazard ratio for den samlede
overlevelse var 2,03 (95% CI [1,042, 3,945]. Dette betyder, at på tidspunktet for denne
analyse var risikoen for at dø næsten dobbelt så stor for de patienter, som fik Venetoclax,
sammenlignet med dem, som fik placebo.
Den hyppigst rapporterede dødsårsag var sygdomsforværring (22 af 51 patienter (43,1%)
Infektion var dødsårsagen for 16 ud af 51 patienter (31,4%); 14 af disse fik Venetoclax og
2 fik placebo.

Foranstaltninger, som træffes p.g.a den opdaterede sikkerhedsinformation fra Bellini-forsøget:
• Alle patienter i forsøget, som får både Venetoclax og Bortezomib, skal også tage
antibiotika (som beskrevet under forsøgsprocedurerne). Det er uvist hvilken indvirkning
dette har på risikoen for at dø af en infektion mens man deltager i forsøget.
• Alle patienterne i dette forsøg vil blive fulgt tæt for tegn på infektioner, og hvis en alvorlig
infektion forekommer, kan din læge stoppe behandlingen med Venetoclax.
• Når infektionen er overstået, kan din læge enten genoptage behandlingen med
Venetoclax i en lavere dosis eller helt stoppe behandlingen
• Den løbende risiko for bivirkninger, infektioner eller dødsfald relateret til Venetoclax vil
fortsat blive nøje overvåget
• Selv om kombinationen af behandlinger i dette forsøg er forskellig fra det forsøg, hvor
man så det øgede antal dødsfald, er det uvist om lægemidlerne i dette forsøg kan have
de samme risici – enten alene eller i kombination
Du har muligheden for at fortsætte med at få forsøgsbehandlingen hvis du og din forsøgslæge
føler at du har gavn af forsøget. Hvis du vælger at forblive i forsøget, skal du underskrive
samtykke-siden i denne opdaterede deltagerinformation.
Behandling med venetoclax er blevet forbundet med kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse,
træthed, fald i antallet af de hvide blodlegemer (lymfocytter og neutrofile som er to forskellige
typer hvide blodlegemer), nedsat antal røde blodlegemer, tumorlysesyndrom (TLS – ophobning
af cellehenfald) og infektioner. De mest almindelige infektioner var lungebetændelse og
infektioner i næse, hals og i urinvejene.
Tumorlysesyndrom (TLS) er et problem, som kan opstå når kræftceller nedbrydes hurtigt, og
kroppen skal skille sig af med de nedbrudte celler. Nogen gange kan kroppen, særligt nyrerne,
ikke fjerne de nedbrudte celler hurtigt nok, hvilket kan medføre at mængden af visse
celleprodukter (såsom salte og syrer) kan stige i blodet. Dette kan ske for personer med store
kræftknuder eller personer med et højt antal kræftceller i blodet eller i knoglemarven. Dette kan
også forekomme hos dehydrede patienter eller hos patienter med nedsat nyrefunktion. TLS
opstår hyppigere hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller mantle celle lymfom
end i andre kræft former. Det er mest sandsynligt, at TLS forekommer i starten af venetoclax
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behandlingen enten i de første få dage eller i op til 5 uger efter at man er startet med at tage
venetoclax afhængig af kræft typen.
Tumorlysesyndrom kan føre til alvorlige problemer som nyrepåvirkning og hjertepåvirkning
(inklusiv unormal hjerterytme) eller kramper. Disse bivirkninger kan i værste fald ende med, at
man skal i dialyse (en særlig maskine, der fjerner giftstoffer fra blodet), eller medføre dødsfald.
Hvis du udvikler TLS, vil forsøgslægen overvåge dig nøje og give dig behandling for at undgå disse
komplikationer.
Før du starter behandling med venetoclax, kan din forsøgslæge bede dig om at drikke rigelig med
væske. Forsøgslægen kan også give dig medicin, der hjælper kroppen med at udskille
affaldsstofferne fra de nedbrudte kræftceller. Forsøgslægen kan vælge at indlægge dig, før du
starter med venetoclax, for at give dig væske i en blodåre, tage blodprøver og undersøge dig for
TLS. Ved tegn på TLS kan din urin blive mørk, tyk eller plumret. Du kan få feber, kulderystelser,
kvalme, opkastning, diarré, blive forvirret, få åndenød, uregelmæssig puls, usædvanlig træthed,
muskelsmerter, ledsmerter og/eller kramper. Hvis du oplever noget af dette, skal du straks
kontakte forsøgslægen eller sygeplejersken.
Forsøgslægen vil nøje overvåge og behandle dig for at mindske risikoen for TLS-komplikationer.
Hvis dine blodprøver viser tegn på TLS, kan forsøgslægen vælge, at du får taget ekstra blodprøver
eller får overvåget din hjerterytme.
Venetoclax nedsætter antallet af hvide blodlegemer i blodet, og et nedsat antal af bestemte typer
af hvide blodlegemer (lymfocytter og neutrofile) er set hos patienter, der tog venentoclax.
Forsøgslægen kan anbefale regelmæssige blodprøve tagning for at kontrollere dine hvide
blodlegemer. Nedsat antal hvide blodlegemer kan give feber samt øge risikoen for infektioner
også alvorlige infektioner, der kan føre til død. Forsøgslægen kan også anbefale dig at tage
forebyggende medicin mod nogle almindelige infektioner, som du kan være i risiko for at få.
Forsøgslægen kan også anbefale dig andre foranstaltninger for at nedsætte risikoen for at få en
infektion. Hvis du får feber eller andre symptomer på infektion, skal du straks kontakte
forsøgslægen eller sygeplejersken.
Under behandling med venetoclax kan der opstå blodmangel (anæmi - nedsat antal af røde
blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen). Når man får en anden kræftmedicin
sammen med venetoclax, kan risikoen for blodmangel øges. Du kan føle dig træt og udmattet.
Hvis dette sker, skal du kontakte forsøgslægen. Du vil få taget blodprøver for at undersøge din
blodprocent. Det kan blive nødvendigt, at du får blodtransfusion.
Nedsat antal blodplader (celler, som stopper blødning) kan forekomme, når man tager
venetoclax. Når venetoclax gives sammen med anden kræftmedicin kan risikoen for nedsat antal
blodplader blive højere. Hvis du får blå mærker eller bløder, skal du sige det til lægen, som vil
tage blodprøver for at undersøge dette. Det kan blive nødvendigt med transfusion med
blodplader. Du skal informere forsøgslægen, hvis du tager blodfortyndende medicin, der kan øge
risikoen for blødning.
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Nogle patienter som også har fået flere tidligere behandlinger med kemoterapi, kan udvikle en
anden form for kræft. Det er uvist, om det er venetoclax, der kan medvirke hertil, da disse
kræfttyper også kan opstå hos personer, der ikke har fået venetoclax.
Følgende bivirkninger er set i præ-kliniske dyreforsøg, men er endnu ikke blevet bekræftet i
forsøg med mennesker:
● Nedsat mængde sædceller hos hanhunde. Det er uvist, hvor længe dette varer. Det
kan være permanent. Hvis du er mand og tager venetoclax, kan dette påvirke evnen
til at blive far. Hvis du er mand, og planlægger at få børn i fremtiden, bør du overveje
at deponere sæd i sædbanken, før du får behandling i dette forsøg.
● Når drægtige dyr fik venetoclax, så man nedsat fødselsvægt eller tidligt tab af fosteret.
Det er uvist, om nogen af de bivirkninger, der er set hos dyr, også vil forekomme hos
mennesker. Venetoclax er ikke sat i forbindelse med skader på arveanlæggene. Hvis
du er gravid, bør du ikke deltage i dette forsøg. Bivirkninger ved amning er ukendte.
Du bør ikke amme mens du får venetoclax.
● Områder af håret kan skifte farve (til hvidt eller gråt) uden farveændringer i hud eller
øjne
● De proteiner, som venetoclax blokerer, kan være med til at beskytte øret mod
høretab. Du bør bruge ørepropper eller anden form for høreværn, når du udsættes
for høj lyd.
Det er uvist, hvilken betydning disse observationer i præ-kliniske dyreforsøgene har for
mennesker. Du vil blive observeret nøje for symptomer herpå samt for andre potentielle
bivirkninger.
GRAVIDITET, SVANGERSKABSFOREBYGGELSE OG AMNING
Så længe du deltager i dette forsøg, må du ikke blive gravid eller amme dit barn, da det er uvist
hvordan venetoclax kan påvirke barnet. Kvinder, der kan få børn, skal anvende en meget sikker
præventionsmetode. Eksempler på sikre præventionsmidler er:
• Kirurgisk sterilisation
o For kvinder: Tillukning/sammensnøring af begge æggeledere mindst 1 måned før
deltagelse i forsøget. Fjernelse af livmoderen, begge æggestokke eller
æggeledere.
• Spiral
• Dobbelt barriere metoden (præventions svamp, pessar med sæddræbende gel eller
creme OG et kondom)
• Hormonel prævention (f.eks p-piller, vaginalring eller p-plaster) forbundet med hæmning
af ægløsning startet mindst 1 måned før første dosis forsøgsmedicin. Tal venligst med din
forsøgslæge om hvilken præventionstype, der er bedst egnet til dig. Du skal også bruge
en barriere metode under forsøget sammen med en hormonel præventionsmetode, fra
du starter med forsøgsmedicinen indtil 30 dage efter den sidste dosis af
forsøgslægemidlet, da det er uvist om venetoclax kan påvirke prævention med hormoner.
• Total seksuel afholdenhed (intet heteroseksuelt samleje som foretrukne livsstil) Følgende
præventionsform kan ikke benyttes: Periodisk afholdenhed (f.eks. kalendermetoden,
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Lægemiddelstyrelsen anser nedenstående præventionsmidler for at være sikre i forbindelse med
medicinske forsøg:
• Spiral
• Hormonale præventionsmidler (p-piller, p-stav, p-plaster, p-ring og depotindsprøjtning
(p-sprøjte) eller pessar (med sæddræbende creme) sammen med kondom.
• I specifikke tilfælde kan også steril partner eller total seksuel afholdenhed (permanent,
ikke periodisk) accepteres som effektive præventionsmetoder.
Du deltager i et forsøg, der undersøger venetoclax i kombination med andre lægemidler. Du skal
bruge prævention i hele forsøgsperioden og i mindst 3 måneder efter sidste dosis af
daratumumab eller 30 dage efter sidste dosis af venetoclax, alt efter hvad der er længst.
Hvis du er kvinde og ikke har haft menstruation i over 1 år (menopause), bedes du tale med din
læge om behovet for prævention. Hvis du alligevel skulle blive gravid under forsøget, skal du
omgående stoppe med forsøgsmedicinen og informere forsøgslægen. Du vil ikke kunne fortsætte
i forsøget. Du vil evt. blive bedt om at give oplysninger om din graviditet og barnet.
Hvis du er mand, er du ansvarlig for at fortælle din partner om, at det er uvist, hvilken virkning
venetoclax kan have på det ufødte barn. Hvis din partner bliver gravid mens du deltager i
forsøget, skal du straks fortælle forsøgslægen om det. Din partner vil i så fald blive bedt om at
give oplysninger om din resultatet af graviditeten og om barnets helbredstilstand ved fødslen.
Din partner vil blive spurgt om at skrive under på et samtykke til at indhente medicinske
oplysninger før der vil blive indsamlet information om hendes graviditet og om barnet.
Du bør ikke modtage en levende vaccine 8 uger før, under eller efter behandling med venetoclax.
Da disse vacciner muligvis ikke er sikre at tage og/ eller ikke virker så godt under behandling med
venetoclax, skal du altid tale med din forsøgslæge, hvis du overvejer at få en hvilken som helst
form for vaccine. Lægen vil vejlede dig i hvilke ikke-levende vacciner du kan få mens du er i
forsøget.
Venetoclax brugt sammen med andre lægemidler:
Kræftbehandling gives oftest som kombination af flere lægemidler. Deltager du i dette forsøg vil
du få Venetoclax i kombination daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib)
I bilag 2 kan du se bivirkningerne for daratumumab og i bilag 3 kan du se bivirkninger for
bortezomib og dexamethasone.
BIOMARKØRER- OG UNDERSØGENDE FORSKNING (FORSKNINGSPRØVER):
Forskning i biomarkører og undersøgende forskning kan hjælpe os med at forstå hvordan den
enkelte reagerer på lægemidler samt vores evne til at forudse, opdage og overvåge sygdomme
og sygdommens udvikling. Dine biologiske prøver kan blive brugt til at studere biomarkører,
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som er genetisk materiale (DNA og RNA som får cellerne til at arbejde), proteiner eller dele af
proteiner (en del af alle celler), og/eller andre molekyler i cellestofskiftet (f.eks. sukker) og fedt.
Formålet med denne forskning er:
• At finde ud af hvorfor nogle patienter med denne sygdom reagerer bedre eller dårligere
på forsøgsmedicinen eller lignende lægemidler
• At forudse hvordan denne sygdom udvikler sig, samt hvorledes den kan diagnosticeres,
overvåges og behandles
• At udvikle test, der kan afgøre hvilke patienter, der mest sandsynligt vil få effekt af
forsøgslægemidlet eller lignende lægemidler eller forudse sygdomsforværring
• At udvikle nye behandlingsmetoder, forskningsmetoder eller teknologi
Der vil ikke blive foretaget analyser, der kan betragtes som omfattende kortlægning af dine
gener, og der vil ikke være risiko for tilfældighedsfund ved analyserne af prøverne, som er af
væsentlig betydning for dig.
BIOLOGISKE PRØVER
Sponsor for hovedforsøget, AbbVie, betaler forsøgslægen for at indsamle dine biologiske prøver.
Betalingen bliver sat ind på en forskningskonto. Hver deltager i hovedforsøget vil blive spurgt,
om deres prøver må blive brugt i et valgfrit forsøg med biomarkører.
Dine biologiske prøver bliver umiddelbart efter udtagning sendt til et centralt laboratorium i ved
navn Covance i Schweiz, hvor rutine blod- og urinprøver bliver analyseret (sædvanlig
laboratorierutine) og destrueret umiddelbart efter analyse. Prøverne vil kun blive brugt til det,
som deltageren har givet tilladelse til.
Knoglemarvsprøverne (aspirat) bliver sendt videre fra Covance til analyse og/eller opbevaring
hos Cancer Genetics Inc (CGI) i USA. Prøverne vil kun blive brugt til det, som du har givet
tilladelse til. Prøverne og data kan blive analyseret og brugt af AbbVie eller personer eller
firmaer, som arbejder med AbbVie, mens forskningen foregår, som beskrevet under formålet
med forskningen. Prøverne vil blive gemt i op til, men ikke længere end, 20 år fra hovedforsøget
er slut, hvorefter de bliver destrueret. Dine prøver og de tilhørende data, vil blive brugt af
forskere i AbbVie og personer eller firmaer, som AbbVie arbejder med, til de formål som er
beskrevet i denne deltagerinformation. Dine prøver bliver ikke solgt til andre personer eller
firmaer. Vi gør opmærksom på, at biologisk materiale, som sendes til udlandet, ikke længere er
underlagt dansk lov.
Alle prøver, der tages i forsøget, vil kun blive brugt til forskning som beskrevet i dette dokument.

Tilbagetrækning af dit samtykke til biologiske prøver
Hvis du vil trække dit samtykke tilbage for biomarkørprøverne, skal du kontakte forsøgslægen.
Du vil i så fald ikke kunne fortsætte i forsøget, da de er en del af hovedforsøget.
Hvis du trækker dig ud af hovedforsøget, men ikke specifikt trækker dit samtykke til biomarkører
tilbage, vil dine biologiske prøver til biomarkører fortsat blive opbevaret og analyseret, som
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beskrevet i denne deltagerinformation. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage til brug af
dine prøver til forskning i biomarkører, skal du meddele det til forsøgslægen.
Når AbbVie får besked om, at du har trukket dit samtykke til biomarkører, vil der ikke blive
indsamlet flere oplysninger om dig, intet nyt forskningsarbejde vil blive påbegyndt, og de prøver,
der måtte være indsamlet fra dig, vil blive destrueret, medmindre Lægemiddelstyrelsen,
Videnskabsetisk Komité eller andre myndigheder kræver, at AbbVie beholder prøverne. AbbVie
vil stadig bruge og videregive information, bruge testresultaterne og beholde data som er
genereret fra dine prøver, hvis prøverne er udført før du trak dig ud af forsøget.
NY INFORMATION
Hvis vi erfarer noget nyt om dette forsøg, som kan påvirke din beslutning om at fortsætte i
forsøget, vil vi give dig besked.
FORDELE
Informationer fra forsøget kan blive videnskabeligt brugbare og de kan måske i fremtiden hjælpe
andre med samme sygdom. Det er ikke sikkert, at du får direkte medicinske fordele af at være
med i forsøget. Din tilstand kan måske blive bedre, den kan forværres eller forblive uændret.
OMKOSTNINGER
Du skal ikke betale for forsøgsmedicinen eller nogen af de undersøgelser, procedurer eller
lægemidler som kræves i forsøget.
Forsøget støttes financielt af AbbVie med max 235.806 danske kroner per deltager. Beløbet
sættes ind på en forskningskonto og hjælper med at dække afdelingens omkostninger i
forbindelse med forsøget. Forskningskontoen er underlagt offentlig revision. Forsøgspersonalet
får ingen kompensation fra AbbVie.
REFUNDERING OG BETALINGER
Du kan få refunderet dine transportudgifter for at komme ind til forsøgsbesøgene, jævnfør
gældende regler (kilometerpenge, refundering af billetpris). Herudover kan du også få refunderet
udgifter for køb af et mindre måltid på de dage, hvor du skal tage din venetoclax på hospitalet
efter en bestemt blodprøve er blevet taget.
AbbVie og de personer eller firmaer, som arbejder med AbbVie, kan bruge dine biologiske prøver,
når de udvikler nye tests, procedurer eller markedsfører produkter. Hvis dette sker, kommer
AbbVie ikke til at dele nogen eventuel fortjeneste med dig.

SKADESERSTATNING
Hvis du oplever skadelige reaktioner eller andre skader som direkte følge af forsøgsmedicinen
eller en forsøgsprocedure, vil AbbVie refundere eventuelle udgifter til behandling af disse
skader.Din deltagelse i dette forsøg er dækket af Patienterstatningen ud fra Lov om klage- og
erstatningsadgang. (http://www.pebl.dk/).
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Ved at underskrive dette dokument vil du ikke miste nogen af dine rettigheder eller fritage
AbbVie, forsøgslægen eller forsøgsteamet for deres ansvar for fejl eller forsætlig dårlig udførelse
af forsøget. Hvis du får en skade under dette forsøg, vil din forsøgslæge drøfte de
behandlingsmuligheder, der er til rådighed, med dig.
INFORMATION OM FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE
Dette afsnit om fortrolighed beskriver dine rettigheder og forklarer hvordan information om dig,
herunder oplysninger fra dine biologiske prøver og dine helbredsoplysninger vil blive brugt, delt
og beskyttet. Denne slags oplysninger kaldes ”persondata” og de er beskyttet af Den Europæiske
Unions (EU) lov om databeskyttelse (Persondataforordningen). AbbVie, forsøgslægen og
personale, som arbejder med dette forsøg, skal overholde denne lov. Før persondata bliver delt
med AbbVie vil forsøgspersonalet erstatte alle oplysninger, som kan identificere dig direkte
(såsom dit navn, adresse og kontaktoplysninger) med en generel kode, som AbbVie ikke kan koble
til din identitet. Persondata, som ikke indeholder oplysninger, der kan identificere en person,
kaldes ”kodede data”. Sponsor er data-ansvarlig for de kodede data fordi sponsor har ansvaret
for at bestemme hvilke kodede data, som skal indsamles og hvordan de skal bruges.
Vi anmoder om din tilladelse til at indsamle, bruge og dele dine persondata med andre, som
forklaret i dette afsnit. Hvis du ikke indvilliger kan du ikke deltage i forsøget. På siden ”Informeret
Samtykkeerklæring” kan du tilkendegive dit samtykke til at vi må indsamle, bruge og dele dine
persondata som bekrevet i dette dokument.
Persondata om dig, som vil blive indsamlet
For at kunne besvare forsøgsspørgsmålene vil lægen og personalet indsamle visse personlige
helbredsoplysninger om dig fra dine eksisterende patientjournaler, så de kan forstå din
sygehistorie. I løbet af forsøget vil de også indsamle oplysninger, som du selv afgiver, såvel som
deres observationer om dig.
Det følgende er eksempler på persondata, som kan blive indhentet af og videregivet af din
behandlingsansvarlig læge:
• Dit navn, adresse, fødselsdato, race/etniske tilhørsforhold, CPR-nummer og/eller andre
oplysninger, som kan identificere dig
• Resultater af undersøgelser og laboratorieprøver, herunder blodprøver, billeddiagnostik,
genetiske prøver, vævsprøver eller andre medicinske procedurer
• Oplysninger om dit helbred og sygehistorie, herunder oplysninger fra dine biologiske
prøver (f.eks. blod, urin og væv), helbredstilstande, behandlinger og medicinske
procedurer inklusiv de datoer, de er udført
Hvordan persondata kan blive brugt
Her er en række eksempler på hvordan dine persondata kan blive brugt til forsøgets formål:
• Til at afgøre om du kan deltage i forsøget
• Til at vurdere hvordan dit helbred ændrer sig i løbet af forsøget og sammenligne det med
andre forsøgsdeltagere
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Til at finde ud af om behandlingen med forsøgsmedicinen er sikker og effektiv og, om
nødvendigt, følge op på dig af sikkerhedshensyn efter forsøget er slut
Til at lære mere om sygdommen(e) eller helbredstilstanden(e) som forsøget handler om
Til at refundere dine transportudgifter til forsøgsbesøgene
Til at sørge for at du får behandling og refunderet medicinudgifter, i tilfælde af at du bliver
syg eller kommer til skade pga. forsøget

Dine kodede data, som indsamles til dette forsøg, kan også blive brugt i fortsatte medicinske
forskningsprojekter, som vi endnu ikke kender detaljerne af. De kunne indebære:
• Yderligere undersøgelse af sikkerheden eller effekten af den medicin eller behandling,
som bruges i forsøget
• At finde ud af nye måder at bruge den medicin eller behandling, som bruges i forsøget
• Yderligere undersøgelse af de(n) sygdom(me) eller tilstand(e) som forsøget handler om
eller lignende sygdomme/tilstande
• At analysere hvordan AbbVie kan forbedre sine kliniske forsøg
Desuden kan AbbVie bruge dine kodede data for at overholde lovmæssige krav eller til formål
der vedrører AbbVies lovmæssige interesser, forudsat at disse ikke bliver tilsidesat af dine
fortrolighedsinteresser.
Modtagere af persondata og biologiske prøver
Forsøgslægen og –personalet vil dele dine kodede data og biologiske prøver med AbbVie og
AbbVies repræsentanter til de formål vi har beskrevet herover. AbbVie kan dele dine kodede data
og biologiske prøver med sine datterselskaber og sine forskningspartnere i lande rundt om i
verden.
Forsøgslægen og –personalet og AbbVie kan også dele dine persondata med de regulatoriske
myndigheder rundt om i verden samt med de videnskabsetiske komitéer, som har ansvaret for
at holde opsyn med dette forsøg. Disse instanser har ansvar for at sikre at forskningen bliver
udført på behørigt vis, i overensstemmelse med love og etiske krav, og de kan bruge dine
persondata til at udføre deres forpligtelser. Regulatoriske myndigheder kan også bruge dine
persondata til at vurdere og bekræfte om forsøgets resultater er gyldige.
Forsøgets resultater kan blive publiceret i forsøgsrapporter eller videnskabelige artikler.
Oplysninger, som identificerer dig, eller som på nogen måde kan blive brugt til at identificere dig,
vil ikke være med i disse publikationer.

Beskyttelse af persondata og biologiske prøver
Forsøgslægen og personalet vil opbevare dine persondata på et sikkert sted med begrænset
adgang. De er underlagt lovkrav om at beskytte dine persondatas fortrolighed og om at kun bruge
og videregive dem som beskrevet i dette dokument. Repræsentanter fra AbbVie, de regulatoriske
myndigheder og videnskabsetiske komitéer, som fører opsyn med forsøget, kan få adgang til
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persondata, som er opbevaret på det sikre sted samt på forsøgscentret, for at sikre, at forsøgets
data bliver rapporteret præcist og at forsøget bliver udført korrekt. Forsøgslægen vil gemme dine
persondata så længe som gældende lov kræver, eller i længere tid, hvis dette er påkrævet af en
aftale med AbbVie.
AbbVie vil opbevare de kodede data og biologiske prøver, som de modtager, på et sikkert
opbevaringssted med begrænset adgang. AbbVie har indført sikkerhedsforanstaltninger for at
forhindre uberettigede personer i at få adgang til dine kodede data og biologiske prøver. AbbVie
vil kun bruge dine kodede data og biologiske prøver til de formål, som er beskrevet i dette
dokument. Før dine kodede data bliver delt, vil AbbVie forlange af hvert datterselskab eller
forskningspartnere, at de underskriver en skriftlig aftale, som pålægger dem at beskytte dine
kodede data og udelukkende bruge dem til de formål, som er beskrevet i dette dokument. AbbVie
kan beholde de kodede data, de har modtaget, så længe som forsøgsmedicinen bliver brugt eller
længere, hvis dette er påkrævet af EU eller lokale love og forordninger, er i overensstemmelse
med Good Clinical Practices (GCP) og love og forordninger relateret til kliniske forsøg.
Nogle af AbbVies datterselskaber og forskningspartnere kan befinde sig udenfor Danmark eller
EU og have databeskyttelseslove, som kan indebære mindre beskyttelse end i EU. Alle kodede
data, som bliver overført til AbbVies hovedkontor, AbbVie Inc. i USA, eller andre AbbVie
datterselskaber, bliver gjort med interne aftaler, som indeholder en af EU godkendt
kontraktmodel, som handler om overførsel af data til databehandlere. Man kan få en kopi ved at
sende en e-mail til privacyoffice@abbvie.com. Alle overførsler af kodede data til AbbVies
forskningspartnere udenfor EU will blive foretaget i henhold til de internationale restriktioner for
dataoverførsel, som gælder i EU’s databeskyttelseslove.
MIN FORSØGSJOURNAL OG MINE RETTIGHEDER
En beskrivelse af dette forsøg vil være tilgængelig på http://www.ClinicalTrials.gov, som
påkrævet af Amerikansk lov. Dette website indeholder ingen information, som kan identificere
dig. Websitet vil højst indeholde et sammendrag af resultaterne. Du kan søge på dette website
nårsomhelst.
Du har ret til at se samt få en kopi af din forsøgsjournal, eller til at kræve at der bliver rettet i den,
hvis du synes at dine persondata er ukorrekte eller ufuldstændige. Vi skal venligst gøre
opmærksom på, at adgangen til din forsøgsjournal kan blive suspenderet mens du deltager i
forsøget. Hvis du ønsker at få adgang til din forsøgsjournal med det samme, kan du måske ikke
fortsætte i forsøget.
Derudover har du ret til at bede om at få oplyst hvordan de kodede data, som er rapporteret til
AbbVie og dine persondata, som forsøgslægen og personalet har indsamlet, bliver brugt og
videregivet. Du kan også bede om at få slettet eller begrænset brugen af persondata, som ikke
er påkrævet for at overholde regulatoriske krav, og som ikke længere er nødvendige. Bemærk
venligst, at AbbVie måske ikke fuldt ud kan svare på din begæring, da AbbVie kun har kodede
data. Du bør henvende dig til forsøgscentret om de kodede data, som AbbVie har, og bede
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forsøgscentret sende din henvendelse videre til AbbVie. Hvis AbbVie ikke kan efterkomme din
begæring, vil AbbVie fortælle dig hvorfor.
Du har også ret til at trække din tilladelse tilbage til at indsamle, bruge og videregive dine
persondata. Se mere om dette i afsnittet om ”Frivillig deltagelse og udtræden af forsøget”.
Bemærk venligst, at du er berettiget til at indgive en klage til det tyske datatilsyn, som er AbbVies
primære datatilsyn, eller til Datatilsynet i Danmark hvis du har betænkeligheder ved hvordan
AbbVie eller forsøgslægen bruger dine persondata.
I afsnittet ”kontaktoplysninger” længere nede kan du se hvem du skal kontakte hvis du vil bede
om en kopi af din forsøgsjournal, få adgang til den for at rette dine persondata, eller bede om
information, eller hvis du har spørgsmål til eller betænkeligheder ved hvordan dine persondata
bliver brugt og videregivet.
VALGFRI DELTAGELSE OG UDTRÆDEN AF FORSØGET
Deltagelse
Deltagelse i forsøget er frivillig. Forsøget kan blive stoppet før tid af AbbVie, forsøgslægen,
videnskabsetisk komité eller myndigheder, som regulerer forskning i Danmark eller andre
lande. Du kan blive trukket ud af forsøget uden at du vil det, nårsomhelst og af enhver årsag.
Hvis du ombestemmer dig
Hvis du går med i forsøget kan du til enhver tid trække dig ud igen uden forklaring. Du kan også
forlange at vi holder op med at indsamle og videregive dine persondata, men du vil i så fald ikke
kunne fortsætte i forsøget.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage til at bruge og videregive dine persondata eller
biologiske prøver, eller hvis du af en eller anden grund ønsker at træde ud af forsøget, skal du
sige det til forsøgslægen. Du vil ikke miste nogen af de fordele du ellers har ret til.
HVAD DER VIL SKE MED DINE BIOLOGISKE PRØVER OG PERSONDATA?
Biologiske prøver
Hvis du trækker dig, eller bliver trukket ud af forsøget, vil de biologiske prøver, som vi har
indsamlet fra dig under forsøget, fortsat blive opbevaret og analyseret som beskrevet i dette
dokument, medmindre du udtrykkeligt trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker din
tilladelse til at bruge dine biologiske prøver tilbage, vil der ikke blive udført mere forskning og
dine biologiske prøver vil blive destrueret medmindre en regulatorisk myndighed pålægger
AbbVie at gemme dem. Hvis AbbVie eller andre forskere har lavet tests på dine biologiske prøver
før du trak din tilladelse tilbage, vil AbbVie stadig bruge og videregive testresultaterne og de data,
som kom ud af dem. Dette skyldes regulatoriske krav, som skal sikre den videnskabelige
integritet.
Persondata
Hvis du trækker dig ud eller du bliver trukket ud af forsøget, eller hvis du trækker din tilladelse
tilbage til at indsamle, bruge og videregive dine persondata, vil vi holde op med at indsamle nye
persondata om dig. Dog med undtagelse af langtidsopfølgning, som beskrevet i denne
deltagerinformation, eller opfølgning på graviditet, som beskrevet længere nede, i tilfælde af at
du bliver gravid under forsøget. Dette medmindre du udtrykkeligt har trukket din tilladelse til at
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vi indsamler sådan information. Vær venligst opmærksom på, at persondata, som allerede er
indsamlet, ikke kan slettes fra forsøgets data på grund af regulatoriske krav, som skal sikre den
videnskabelige integritet. Forsøgslægen og personalet og AbbVie kan blive nødt til at tage dine
oplysninger med i analyser og samlede forsøgsresultater, men på en måde som ikke kan
identificere dig.
Hvis du bliver trukket ud af forsøget fordi du er blevet gravid vil vi fortsætte med at følge op og
indsamle oplysninger om din graviditet. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af forsøgslægen
eller at din journal bliver læst med henblik på at indsamle oplysninger om din graviditet efter du
er holdt op i forsøget, skal du sige det til forsøgslægen, når du bliver trukket ud af forsøget.
KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål, problemer eller bekymringer, skal du kontakte forsøgslægen på de
telefonnumre, der står på side 1 i denne information/samtykke til at deltage i et forskningsforsøg.
Vi vil opfordre dig til at læse folderen ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt
forskningsprojekt”, som du får udleveret. Hvis du har yderligere spørgsmål om dine rettigheder
som forsøgsperson, kan du henvende dig til forsøgspersonalet.
Hvis du vil anmode om en kopi af din forsøgsjournal, gøre brug af din ret til at få adgang,
begrænse eller rette, eller hvis du vil anmode om oplysninger om hvodan de kodede data, som
er rapporteret til AbbVie bliver brugt og videregivet, kan du kontakte [kontaktperson på site]på
[kontaktoplysninger].
Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller klager til hvordan AbbVie bruger dine kodede data
kan du også kontakte AbbVies databeskyttelsesrådgiver ved at gå ind på
abbvie.com/contactus.html og vælge ”Privacy Inquiry”, eller ved at sende en e-mail til
privacyoffice@abbvie.com eller et brev til Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Tyskland˟.
Derudover er du berettiget til at indgive en klage til det tyske datatilsyn, som AbbVies primære
datatilsyn, eller til Datatilsynet i Danmark.
Hvis du bliver skadet af forsøget eller har spørgsmål eller bekymringer om forsøgsmedicinen, skal
du omgående kontakte forsøgslægen for at få at vide, hvad du skal gøre.
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INFORMERET SAMTYKKEERKLÆRING
Sagsnummer Etisk komité: S-20170171
Forsøgstitel: Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med
kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden
Bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær Myelomatose.
Erklæring fra forsøgsdeltageren:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jeg giver samtykke til at Lægemiddelstyrelsen, sponsor, monitor, investigator har direkte
adgang til at indhente personoplysninger i patientjournalen mv. Herunder elektroniske
journaler som led i deres kontrolvirksomhed.
Jeg har læst denne deltagerinformation og har fået forklaret forskningsforsøget.
Jeg har fået mulighed for at stille spørgsmål og mine spørgsmål er blevet besvaret
tilfredsstillende. Jeg er blevet oplyst om hvem jeg kan kontakte hvis jeg har flere
spørgsmål.
Jeg giver ikke afkald på nogen af mine lovmæssige rettigheder ved at underskrive dette
samtykke.
Jeg giver samtykke til brug og overførsel af mine persondata og biologiske prøver som
beskrevet i denne deltagerinformation.
Jeg vil få en kopi af dette samtykke efter jeg har underskrevet det.
Jeg indvilliger frivilligt i at deltage, og at jeg kan trække mit samtykke tilbage uden at det
vil påvirke min nuværende eller fremtidige behandling.
Jeg indvilliger i at mit biologiske materiale (blod og knoglemarv), der indsamles fra mig,
kan bruges til formålene i dette forsøg og opbevares i en forskningsbiobank udenfor
Danmark.
Jeg kender mine lovmæssige rettigheder og ved, at dette dokument ikke ændrer på disse.

Jeg indvilliger valgfrit i at deltage i det ovennævnte forsøg.
Deltagerens navn
(Blokbogstaver): _______________________________________

Deltagerens underskrift

Dato
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Du vil blive informeret hvis der fremkommer ny og vigtig viden om din helbredstilstand i løbet af
forsøget. Hvis du ikke ønsker at blive informeret om ny og vigtig viden om din helbredstilstand, sæt
kryds her: _______.
Ønsker du at blive oplyst om forsøgsresultaterne og eventuelle konsekvenser disse måtte have for
dig?
JA _______ (sæt kryds)
NEJ _______ (sæt kryds)
Jeg har informeret ovennævnte deltager om forsøgsmedicinen, forsøgsprocedurerne og de mulige
risici og fordele ved at deltage i forsøget. Forsøgspersonen har fået tilstrækkelig tid til at overveje
informationen og stille spørgsmål.

Navn på den, der har afgivet informationen (blokbogstaver)

Underskrift på den, der har afgivet informationen

Dato

Vidnes underskrift (hvis relevant)*

Dato

*Bruges hvis forsøgspersonen ikke kan læse deltagerinformationen (for eksempel hvis
forsøgspersonen er blind, analfabet eller ikke kan tale det sprog hvorpå deltagerinformationen er
skrevet). Vidnet skal være tilstede under hele samtalen om samtykke. Vidnets underskrift betyder,
at informationen i dette dokument er blevet forelagt forsøgspersonen, og at forsøgspersonen lod
til at forstå den.
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Bilag 1

Forsøgsaktiviteter: Arm E

Aktivitet

Screening

Dag
1

Informeret samtykke

X

Sygehistorie – generel og
kræftsygdom

X

X

Vurdering af bivirkninger

X

X

Serie 1

Serie 2-3

(21dage)

(21dage)

Serie 9+
(28 dage)

Serie 4- 8 (21dage)

Afsluttende
besøg

Sikkerhed
F/U

Dag
2

Dag
4

Dag
8

Dag
11

Dag
15

Dag
1

Dag
4

Dag
8

Dag
11

Dag
15

Dag
1

Dag
4

Dag
8

Dag
11

Dag 1

Xf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

f

Gennemgang af samtidig
medicin

X

X

Fysisk undersøgelse

X

X

X

X
f

X

X

X

X

X

X

Dagligt aktivitetsniveau

X

X

X

X

X

X

Graviditetstest (kun for
kvinder, der kan blive
gravide.)

X

X

X

X

X

X

X

Standard blod- og
urinprøver

X

X

X

X

X

Elektrokardiogram (EKG)

X

X

Lungefunktionsundersøgelse

X

X

X

X

X

Blodtryk, puls og temperatur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Kun
serie
6

(Kun for patienter med KOL
eller kronisk astma)
Knoglemarvsbiopsi (til
sygdomsvurdering og
biomarkør forsøg)

Opfølgning

X

X Valgfri
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Patientnummer: _____________

Forsøgsaktiviteter: Arm E

Aktivitet

Screening

Knoglemarvsaspirat
(obligatorisk) til
sygdomsvurdering,
biomarkør forsøg og efter
behov til respons vurdering.

X

Røntgen (eller CT/MR) og
efter behov

X

Blodprøver til biomarkør
forsøg
(obligatorisk) og til at
bekræfte respons.
Pharmakokinetisk blodprøve
(PK): viser hvordan kroppen
nedbryder og omsætter
forsøgs lægemidlet.
Blodprøve til frivillig
biomarkør undersøgelse

Dag
1

Dag
2

Serie 1

Serie 2-3

(21dage)

(21dage)

Dag
4

Dag
11

Dag
15

Dag
1

Dag
4

Dag
8

Dag
11

Dag
15

Dag
1

Dag
4

Dag
8

Dag
11

b

X

X

Afsluttende
besøg

Sikkerhed
F/U

Opfølgning

Dag 1

X

X b,c

X Valgfri

X
Kun
serie
5

X Kun
serie 9 og
15c

X

X Kun
serie 12

X^

X
X

X

X

X
Kun
serie3

Veneoclax dosering
Daratumumab unfusion

Dag
8

Serie 9+
(28 dage)

Serie 4- 8 (21dage)

Kun
serie
7

X

X (Dagligt, Dag 1-2 1)
X

Xf

X

Dexamethason dosering

X

X

X

X

X

X

X

X

Dagbog: Medbringes til
hvert besøg

X

X

X

X

X

X

X

X Dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og
12

X (Dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 og 15)

Bortezomib infusion

X Dgl,
Dag 1-28

X (Dagligt, Dag 1-21)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Ugentlig

Efterfølgende myelomatose
behandling

X

X

X

Opfølgning efter
behandlingens ophør

X

X

Xa+d
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a

Kun for deltagere, der går ud af studiet af andre årsager end fremskreden sygdom. Der vil blive taget blodprøver for effekt af behandlingen hver 4. uge i 1 år efter sidste behandling og herefter hver 12.
uge indtil sygdoms forværring.
b
Kun for deltagere, der formodes at have effekt af behandlingen.
c
For deltagere, der opnår komplet respons/effekt og fortsætter med at have denne response, vil der blive taget knoglemarvsprøve (aspirat) 6 og 12 måneder efter bekræftet komplet respons.
d
Hver 12. uge indtil afslutning af forsøget eller i 18 måneder efter deltagerens første dosis – hvad der end kommer først.
^ Tages 4 og 8 uger efter sidste Daratumumab infusion.
f
Kun for patienter, som deler Daratumumab-infusionen op*Vær venligst opmærksom på at du kan blive bedt om at få gentaget en procedure eller en undersøgelse, hvis forsøgslægen vurderer, at det er
nødvendigt for at kunne følge din sygdom.
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Bilag 2
Risici og bivirkninger ved daratumumab:
Mulige bivirkninger ved behandling med daratumumab alene eller i kombination:
Per 29. juni 2018 er ca. 3700 patienter med myelomatose og forskellige andre sygdomme, der
har deltaget i klinisk forsøg, blevet behandlet med daratumumab som infusion i en blodåre eller
indsprøjtning i huden alene eller i kombinations. Den hidtil godkendte måde at give
daratumumab på er som intravenøs infusion, hvilket betyder at daratumumab gives i flydende
form direkte ind i en åre.
Man kender ikke til alle de mulige påvirkninger og bivirkninger til daratumumab, og der kan
opstå nye bivirkninger. Forsøgslægen vil overvåge dig nøje og vil behandle dig, hvis du skulle få
bivirkninger. Du skal fortælle forsøgslægen, hvis du oplever nogle af nedenstående bivirkninger,
eller hvis du oplever andre bivirkninger. Du vil undervejs i forsøget blive informeret om nye
oplysninger, som kan påvirke din beslutning om at fortsætte i forsøget.
De følgende bivirkninger er blevet set hos myelomatosepatienter behandlet med daratumumab
som en infusion i en blodåre alene eller i kombination med andre lægemidler.
Bivirkninger i forbindelse med daratumumab (Meget almindelige, set hos mere end 1 ud af
10):
• Infusionsrelaterede reaktioner
• Øvre luftvejsinfektioner f.eks i næse, bihuler, hals eller luftveje
• Lungebetændelse
• Nedsat antal af hvide blodlegemer (neutrofile og lymfocytter)
• Nedsat antal af røde blodlegemer
• Nedsat antal af blodplader
• Følelsesløshed/prikkende fornemmelse i hænder, fødder, arme og ben
• Hovedpine
• Højt blodtryk
• Hoste
• Åndenød
• Diarré
• Kvalme og opkastning
• Muskelkramper
• Træthed og/eller almen svækkelse
• Feber
• Hævelse af hænder, fødder eller arme og ben
Bivirkninger i forbindelse med daratumumab (Almindelige, set hos 1 til ud af 100)
• Influenzalignende symptomer
• Helvedesild (Herpes Zoster)
• Blodforgiftning (sepsis – en livstruende tilstand, der opstår når kroppens eget forsvar mod
en infektion skader sit eget væv og organer).
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Uregelmæssig puls
Lavt ilt-indhold i blodet
Hævelse i halsen
Inflammation i lungevævet (pneumonitis)
Væske i lungerne (lungeødem)

Bivirkninger i forbindelse med daratumumab (Ikke almindelige, set hos 1 til 10 ud af 1000)
• Leverbetændelse (hepatitis) hos patienter, som er bærer af Hepatitis B virus
• Påvirkning af den blodprøve man får taget før en blodtransfusion (IAT-test)
Infusionsrelaterede reaktioner:
Et antistof er et stort protein, der bruges af immunforsvaret til at identificere og neutralisere
fremmedelegemer såsom bakterier og vira. Daratumumab er et antistof, der er designet til
målrettet at ødelægge et specifikt skadeligt objekt i din krop, i dette tilfælde kræftramte plasma
celler. En bivirkning til daratumumab, der opstår under eller kort efter, at en infusion er afsluttet,
(når medicinen er givet i en blodåre) kaldes en infusionsrelateret reaktion. Infusionsrelaterede
reaktioner er set hos ca. halvdelen af de patienter, der er blevet behandlet med daratumumab.
Reaktioner opstår som regel i forbindelse med den første infusion og under eller indenfor de
første timer efter start af infusionen.
Symptomerne på en infusionsrelateret reaktion kan være vejrtrækningsproblemer som
tilstoppet næse, hoste, irritation i halsen, kulderystelser, kvalme og opkast. Mindre almindelige
symptomer er at have svært ved at trække vejret (hvæsen), løbende næse, feber, ubehag i
brystet, hudkløe, lavt eller højt blodtryk samt væske i lungerne (lunge ødem). Hidtil har de fleste
af de observerede infusionsrelaterede reaktioner været milde eller moderate og endte ved, at
man stoppede infusionen midlertidigt og gav medicin til at behandle bivirkningerne. Fortæl
lægen det med det samme, hvis du oplever nogle af disse symptomer.
Hvis du har, eller tidligere har haft, problemer med vejrtrækningen (f.eks kronisk obstruktiv
lungelidelse (KOL) eller astma), skal du fortælle dette til forsøgslægen. Hvis du oplever at få
vejrtrækningsproblemer i løbet af forsøget, skal du også fortælle dette. Du kan blive tilset af en
læge med speciale i vejrtrækningsproblemer, og du kan få medicin herimod, som du vil blive
informeret yderligere om. Ring efter akut lægehjælp hvis du oplever følgende: nældefeber,
hvæsen, problemer med at få luft, hævelse i ansigtet, læbe, tunge eller hals eller brystsmerter.
Der er oplevet alvorlige reaktioner som tilsnævring og tillukning af luftvejene (bronkospasme),
lavt iltinhold, stakåndethed, højt blodtryk, hævelse i halsen og væske i lungerne (lungeødem).
Forsøgspersonalet er forberedt på at kunne behandle disse symptomer, hvis de skulle opstå.
Fremover skal du fortælle enhver læge, som du bliver tilset af, at du har fået behandling med
daratumumab (et antistof) i dette forsøg og fortælle, om du har haft en allergisk reaktion inklusiv
anafylaksi, som er den mest alvorlige form for allergiske reaktion.
Anafylaktisk reaktion:
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En anafylaktisk reaktion er en alvorlig allergisk reaktion, som kan opstå hurtigt (indenfor minutter
op til få timer), og som i værste tilfælde kan forårsage dødsfald. Normalt opstår der en
kombination af følgende symptomer: et kløende udslæt, hævelse af hals eller tunge,
stakåndethed, opkast, svimmelhed og lavt blodtryk. Denne form for reaktion ses også i
forbindelse med allergi overfor bi stik eller bestemte former for fødevarer f.eks jordnødder.
Anafylaktiske reaktioner er kun blevet indrapporteret sjældent i fbm brug af Daratumumab
godkendt til behandling af patienter udenfor kliniske forsøg. De få indrapporterede tilfælde af
anafylaktiske reaktioner, menes at være en mere svær form for infusions relaterede reaktioner.
Mere end 50.000 patienter på verdensplan er blevet behandlet med godkendt daratumumab.
Der er ikke blevet indrapporteret anafylaktiske reaktioner i kliniske studier, derfor er
hyppigheden heraf ikke kendt.
Du bedes venligst fortælle din læge med det samme, hvis du oplever nogle af de ovenfor
beskrevne symptomer.
Sponsor, AbbVie, vil fortsat overvåge infusionsrelaterede reaktioner og ændre den måde, man
giver daratumumab på og/eller anbefale yderligere medicin hvis nødvendigt.
I dette forsøg vil følgende blive gjort for at mindske risikoen for at få en daratumab
infusionsrelateret reaktion.
• Før infusionen vil du få medicin (binyrebarkhormon, paracetamol og antihistamin).
• Får du en reaktion, vil infusionen blive stoppet og symptomerne vil blive behandlet.
Afhængig af reaktionen kan infusionen blive startet igen og givet ved en langsommere
hastighed. Er det en livstruende reaktion, vil du ikke kunne få yderligere behandling med
daratumumab, og din forsøgslæge vil tale med dig om en eventuel anden
behandlingsmulighed.
• Hvis det vurderes, at du har en høj risiko for vejrtrækningsproblemer (hvis du f.eks har
KOL eller astma), kan du også få noget medicin inklusiv binyrebarkhormon som inhalation,
efter infusionen.
• Det kan blive nødvendigt at overnatte på hospitalet til observation efter infusionen.
Påvirkning af blodets celler:
Daratumumab kan påvirke forskellige typer af blodceller. Der kan ske fald i antallet af lymfocytter
og neutrofile. Lymfocytter og neutrofile er en del af immunforsvaret og er en type af hvide
blodlegemer, der bekæmper infektioner. Det betyder, at der kan være en større risiko for at få
en infektion eller en mere alvorlig infektion, så længe du bliver behandlet med daratumumab.
Hvis du har en infektion nu, tidligere har haft mange og hyppige infektioner, eller hvis du føler
dig syg, skal du informere forsøgslægen om dette med det samme. Tegn på infektion kan være
træthed, hovedpine, feber, kulderystelser, ømhed og smerter, hoste, forstoppelse, trykken for
brystet eller åndenød.
Der kan også ske et fald i antallet af blodplader. Blodplader medvirker til at blodet størkner. Lavt
antal af blodplader vil derfor betyde en øget risiko for blødning eller blå mærker.
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Infektioner:
Der er set forskellige infektioner hos patienter, der er blevet behandlet med daratumumab. De
hyppigste er øvre luftvejsinfektioner. Indtil nu har størstedelen af de observerede infektioner
været milde eller moderate. Alvorlige infektioner som lungebetændelse og blodforgiftning er
også blevet observeret.. Visse virusinfektioner, såsom helvedesild (herpes zoster virus) og
levebetændelse (Hepatitis B virus) er set ved daratumumab. Forsøgslægen vil fortælle dig,
hvordan du kan forebygge at få herpes zoster. Alvorlig leverbetændelse, herunder tilfælde hvor
patienten døde, er forekommet hos patienter, som er bærere af Hepatitis B virus. Patienter, som
tidligere har været udsat for Hepatitis B virus, har øget risiko for at virus kommer igen. Lægen vil
teste dig for Hepatitis B virus før forsøgsbehandlingen påbegyndes (eller hvis du allerede er i
forsøget og har fået behandling i mindre end 6 måneder). Hvis du testes positiv for virusset vil du
blive nøje overvåget for tegn på infektion mens du får daratumumab og indtil 6 måneder efter
sidste dosis daratumumab, og du vil få den relevante behandling af lægen.
Indirekte antiglobulin test:
Skulle du få brug for blodtransfusion, vil der blive taget nogle blodprøver, der sikrer at du vil få
egnet donorblod. Behandling med daratumumab vil påvirke en af disse blodprøver kaldet
indirekte antiglobulin test (IAT, også kaldet Coombs test). Derfor vil der blive foretaget en IAT
inden du skal have daratumumab, og svaret vil blive skrevet på dit patientkort, som du skal have
på dig under hele forsøget. Før en eventuel blodtransfusion skal du vise dit patientkort og
fortælle sundhedspersonalet, at du får daratumumab, og at dette lægemiddel påvirker
blodprøverne, der skal tages før blodtransfusionen. Dette er gældende for hele den periode, hvor
du får daratumumab og for mindst 6 måneder efter din sidste daratumumab infusion, eller så
længe forsøgslægen anbefaler.
Graviditet, svangerskabsforebyggelse og amning
Det er uvist hvilken virkning daratumumab har på fertilitet, foster eller det nyfødte barn, der
ammes. Hvis du er kvinde, kan det skade det ufødte barn eller barnet, der ammes. Derfor skal du
indvillige i ikke at blive gravid, mens du deltager i forsøget. Du kan heller ikke deltage i forsøget,
hvis du er gravid eller ammer. Hvis du er mand, er daratumumabs indvirkning på din sæd ukendt.
Hvis du er kvinde, der kan få børn, skal du have taget en graviditetstest, før du starter behandling
med daratumumab. Både mænd og kvinder skal anvende en effektiv præventions metode så
længe de deltager i forsøget og i 3 måneder efter behandlingen med daratumumab er afsluttet
(Se s. 9).
Den form for prævention, du bruger, skal diskuteres og godkendes af forsøgslægen før du starter
i forsøget. Hvis du er kvinde og bliver gravid under forsøget, skal du straks informere
forsøgslægen, som vil rådgive dig. Din forsøgslæge vil tale med dig og sponsor om, hvorvidt det
er bedst for dig at fortsætte eller stoppe med nogle eller alle de lægemidler, du bliver behandlet
med.
Du vil blive spurgt, om der må indsamles oplysninger om din graviditet og dit barns helbred. Hvis
du er mand, og din partner bliver gravid, mens du deltager i forsøget, skal du straks fortælle
forsøgslægen om det. Forsøgslægen vil rådgive dig nærmere herom. Din partner vil i så fald blive
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spurgt om at skrive under på et samtykke til at indhente oplysninger om hendes graviditet og
barnets helbredstilstand ved fødslen.
Hvis du er kvinde:
• Du må ikke donere æg under forsøget og 3 måneder efter sidste dosis af
forsøgsmedicinen.
Hvis du er mand:
• Forsøgsmedicinens virkning på sæd er ukendt.
Du må ikke donere sæd under forsøget og 3 måneder efter sidste dosis af forsøgsmedicinen.
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Bilag 3
Risici ved behandling med bortezomib og dexamethasone:
De mest almindelig bivirkninger (set hos ≥ 10% af patienterne), der er registreret hos patienter,
der er blevet behandlet med bortezomib og dexamethason, er:
• Nervebetændelse (Perifer neuropati)
• Følelsesløshed og smerter i dine hænder og fødder
• Nedsat antal røde blodlegemer (de røde blodlegemer transporterer ilt rundt i kroppen)
• Nedsat antal blodplader (blodplader er med til at stoppe blødning)
• Nedsat antal hvide blodlegemer (hvide blodlegemer er med til at bekæmpe infektioner)
• Snurren eller prikkende fornemmelse i huden
• Diarré
• Feber
• Kvalme og/ eller opkastning
• Muskelsmerter eller muskelsvaghed
• Forstoppelse
• Træthed og/eller almen svækkelse
• Helvedesild (blærer og smerter langs nerverne)
• Nedsat appetit
• Stakåndethed
• Hovedpine
• Udslæt
Sjældne, men alvorlige bivirkninger til bortezomib:
• Hjertesvigt
• Tumorlysesyndrom (TLS)
• Forhøjet blodtryk
• Posterior Reversibel Encephalopathy Syndrome (PRES) (en genoprettelig hjerneskade,
minder om et slagtilfælde) forårsaget af hævelse i hjernen som regel pga forhøjet
blodtryk)
• Akutte diffuse infiltrative lungeforandringer (lungevævet hæver, og det bliver svært at
trække vejret).
• Autonom neuropati (nervelidelse der påvirker kroppens funktioner inklusiv puls, blodtryk,
svedtendens og fordøjelsesproblemer.
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Deltagerinformation til Valgfrit Tillægsforsøg
Hovedforsøgets titel:

Protokolnummer:
EudraCT:
Sponsor:

Et fase 1/2, multicenter, dosis eskalerings- og udvidelses forsøg
med kombinations behandling med Venetoclax, Daratumumab
og Dexamethason (med eller uden Bortezomib) til patienter
med relaps eller refraktær Myelomatose.
M15-654
2017-002099-26
Abbvie A/S
Emdrupvej 28 C
2100 Copenhagen

KONTAKTOPLYSNINGER:
Forsøgslæge:
Annette Vangsted
Adresse:

Rigshospitalet, Hæmatologisk afdeling L4042,
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø

Telefon:

3545 8953

Akut telefonnummer: 3545 5052

INDLEDNING
Vi vil spørge om du vil deltage i et valgfrit forskningsforsøg. Forsøget er et tillægsforsøg til
hovedforsøget med venetoclax til forsøgspersoner med relaps (tilbagefald) af myelomatose
eller med refraktær myelomatose (myelomatose der ikke blev bedre af behandling) - som er
beskrevet i ”Deltagerinformation til et forskningsforsøg”. Det valgfri forskningsforsøg kan
indebære undersøgende forskning, del-undersøgelser eller begge dele. Oplysningerne i
denne information beskriver hvad denne valgfri forskning går ud på, samt mulige ricisi, så du
kan bestemme dig for, om du vil deltage eller ej.
Alle deltagere i hovedforsøget bliver tilbudt at afgive prøver til dette valgfri tillægsforsøg.
Lægemiddelstyrelsen og De Videnskabsetiske Komitér for Region Syddanmark, som har
godkendt hovedforsøget, har godkendt denne valgfri forskning. AbbVie har en generel
tilladelse fra Datatilsynet (j.nr. 2012-411255)
Du er velkommen til at snakke med din familie, venner, forsøgslægen og din egen læge før du
beslutter dig. Du må gerne tage et familiemedlem/ ven med til klinikken når du får din
mundtlige information. Kun du kan beslutte, om det er det rigtige for dig at deltage. Hvis du
ikke vil underskrive dette samtykke, kan du ikke deltage i noget af den valgfri forskning.
Sponsoren for dette forsøg er AbbVie. AbbVie betaler institutionen for at udføre
procedurerne i den valgfri forskning. Beløbet bliver sat ind på en forskningskonto, og hjælper
med at dække afdelingens udgifter i forbindelse med forsøget.
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VALGFRI UNDERSØGENDE FORSKNING
Forskningens formål
Undersøgende forskning kan hjælpe med at forbedre vores forståelse af hvordan individer
reagerer på lægemidler og vores evne til at forudse, opdage og overvåge sygdomme og
hvordan de udvikler sig. Hvis du indvilliger i at deltage, kan dine prøver blive brugt til at
studere genetisk materiale (instruktioner til cellerne om at arbejde, som findes i form af DNA
og RNA), proteiner eller dele af proteiner (en del af alle celler) og/eller andre molekyler i
cellestofskiftet (f.eks. sukker) og fedt.
Formålet med denne forskning er:
•

At finde ud af hvorfor nogen patienter med denne sygdom reagerer bedre eller
dårligere på forsøgsmedicinen eller lægemidler i den samme eller lignende klasse

•

At muligvis finde ud af hvordan sygdommen, som bliver undersøgt, og relaterede
helbredstilstande udvikler sig og skrider frem, samt hvordan de kan blive
diagnosticeret, overvåget eller behandlet

•

At muligvis udvikle tests, som kan identificere hvilke patienter, der sandsynligvis kan
have specifikke sygdomme, reagerer på forsøgslægemidlet eller lægemidler i den
samme eller lignende klasse, eller forudse hvordan den sygdom, som bliver undersøgt,
skrider frem

•

At muligvis udvikle nye behandlingsmetoder, forskningsmetoder eller teknologi

Alle deltagerne i hovedforsøget vil blive spurgt, om de vil afgive prøver til den valgfri
undersøgende forskning.
PROCEDURER
Hvis du siger ja til at deltage og dermed afgive prøver til det valgfri tillægsforsøg, bliver der
taget ekstra blod- og knoglemarvsprøver som beskrevet her:
Arm A og D:
• 1 knoglemarvsbiopsi og 1 knoglemarvsprøve (á 12 ml) ved forsøgets afslutning.
Arm B, C og E:
• 1 knoglemarvsbiopsi og 1 knoglemarvsprøve (á 12 ml) ved forsøgets afslutning.
•

1 ekstra blodprøve ved serie 1, serie 3 og ved forsøgets afslutning (á 6,5 ml).

Opbevaring og brug af forsøgets prøver
AbbVie (eller personer/firmaer, der arbejder med AbbVie) vil opbevare prøverne på et sikkert
opbevaringssted, som kan være udenfor Danmark, som har de fornødne foranstaltninger til
at beskytte fortrolighedenmed de fornødne foranstaltninger til at beskytte fortroligheden.
Prøverne og data kan blive analyseret og brugt af AbbVie eller personer eller firmaer, som
arbejder med AbbVie, mens forskningen foregår, som beskrevet under ”Forskningens
Formål”. Prøverne vil blive gemt i op til, men ikke længere end, 20 år fra hovedforsøget er
slut.
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Dette kaldes en biobank. Hvis denne biobank er til fremtidig og mere uvis forskning, vil
Videnskabsetisk Komité ikke være i stand til at vurdere og godkende dette valgfri
forskningsforsøg. Vi gør opmærksom på, at biologiske prøver, som sendes til udlandet ikke
længere vil være underlagt Dansk lov.
Dine prøver, og de tilhørende data, vil blive brugt af forskere i AbbVie og personer eller
firmaer, som AbbVie arbejder med, til de formål som er beskrevet ovenfor. Dine prøver bliver
ikke solgt til andre personer eller firmaer.
Nogen mennesker er bekymrede for, at oplysninger om deres DNA og RNA kan blive misbrugt.
Disse bekymringer vedrører bl.a. jobsøgning og forsikringsspørgsmål. For at minimere disse
ricisi vil dine data blive behandlet som beskrevet i afsnittet om fortrolighed.
NY INFORMATION
Hvis vi erfarer noget nyt om dette vagfri forskningsforsøg, som kan påvirke din beslutning om
at fortsætte i forsøget, vil vi give dig besked.
FORDELE
Hvis du indvilliger i at deltage i det valgfri forskningsforsøg, vil der ikke være nogen fordele
for dig. Vi håber, at det vi lærer af denne forskning vil komme andre patienter, som har din
sygdom eller andre sygdomme, til gode i fremtiden.
OMKOSTNINGER
Der vil ikke være nogen omkostninger for dig, hvis du vælger at deltage i det valgfri
forskningsforsøg.
REFUNDERING OG BETALINGER
Du vil ikke blive betalt for at deltage i den valgfri forskning eller for brugen af dine prøver.
Dine prøver kan blive brugt til at udvikle nye tests, procedurer eller markedsførte produkter.
Hvis dette sker, kommer AbbVie ikke til at dele nogen eventuel fortjeneste med dig.
ALTERNATIVER TIL AT DELTAGE
Dit alternativ er at ikke afgive prøver til denne valgfri forskning.
SKADESERSTATNING
Information om skader som følge af forsøget, findes i deltagerinformationen til
hovedforsøget. Hvis du har brug for at se deltagerinformationen til hovedforsøget, så bed din
forsøgslæge om en kopi.
INFORMATION OM FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE
I forbindelse med tillægsforsøget bliver der indsamlet information om dig og din sygdom. Den
slags oplysninger kaldes ”persondata”. Bilag 1 til denne deltagerinformation beskriver
hvordan dine persondata bliver anvendt, delt og beskyttet. Det beskriver også dine
rettigheder i forbindelse med indsamlingen. Hvis du ikke samtykker til at dine persondata må
indsamles, anvendes og deles, kan du ikke deltage i tillægsforsøget.
Før du skriver under på, at du vil deltage i tillægsforsøget, bedes du læse bilag 1.
FRIVILLIG DELTAGELSE OG UDTRÆDEN AF FORSØGET
OPTIONAL RESEARCH ICF, version 3.0 28MAR2019,
Baseret på Study Specific Language version 21MAR2019 og
Exploratory Research and Optional Sub-Studies sample Template for Denmark, version 6.0_22MAY2018

Deltagernummer: _________

Side 4 af 10

Deltagelse
Det er frivilligt at deltage i tillægsforsøget. Du kan stadig deltage i hovedforsøget, selvom du
ikke ønsker at deltage i tillægsforsøget.
Tillægsforsøget kan blive stoppet før tid af AbbVie, forsøgslægen, videnskabsetisk komité eller
myndigheder, som overvåger forskning i Danmark eller andre lande. Du kan blive trukket ud
af tillægsforsøget uden at du vil det, når som helst og af enhver årsag.
Hvis du ombestemmer dig
Hvis du går med i tillægsforsøget kan du til enhver tid trække dig ud igen uden forklaring. Du
kan også forlange at vi holder op med at indsamle og videregive dine persondata, men du vil
i så fald ikke kunne fortsætte i tillægsforsøget.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage til at bruge og videregive dine persondata eller
biologiske prøver, eller hvis du af en eller anden grund ønsker at træde ud af tillægsforsøget,
skal du sige det til forsøgslægen. Du vil ikke miste nogen af de fordele du ellers har ret til.
HVAD DER VIL SKE MED DINE BIOLOGISKE PRØVER OG PERSONDATA
Biologiske prøver
Hvis du trækker dig, eller bliver trukket ud af tillægsforsøget, vil de biologiske prøver, som vi
har indsamlet fra dig under tillægsforsøget, fortsat blive opbevaret og analyseret som
beskrevet i dette dokument, medmindre du udtrykkeligt trækker dit samtykke tilbage. Hvis
du trækker din tilladelse til at bruge dine biologiske prøver tilbage, vil der ikke blive udført
mere forskning og dine biologiske prøver vil blive destrueret medmindre en regulatorisk
myndighed pålægger AbbVie at gemme dem. Hvis AbbVie eller andre forskere har lavet tests
på dine biologiske prøver før du trak din tilladelse tilbage, vil AbbVie stadig bruge og
videregive testresultaterne og de data, som kom ud af dem. Dette skyldes regulatoriske krav,
som skal sikre den videnskabelige integritet.
Persondata
Hvis du trækker dig ud eller du bliver trukket ud af tillægsforsøget, eller hvis du trækker din
tilladelse tilbage til at indsamle, bruge og videregive dine persondata, vil vi holde op med at
indsamle nye persondata om dig. Dog med undtagelse af langtidsopfølgning, som beskrevet i
denne deltagerinformation, eller opfølgning på graviditet, som beskrevet længere nede, i
tilfælde af at du bliver gravid under forsøget. Dette medmindre du udtrykkeligt har trukket
din tilladelse til at vi indsamler sådan information. Vær venligst opmærksom på, at
persondata, som allerede er indsamlet, ikke kan slettes fra forsøgets data på grund af
regulatoriske krav, som skal sikre den videnskabelige integritet. Forsøgslægen og personalet
og AbbVie kan blive nødt til at tage dine oplysninger med i analyser og samlede
forsøgsresultater, men på en måde som ikke kan identificere dig.
Hvis du bliver trukket ud af forsøget fordi du er blevet gravid vil vi fortsætte med at følge op
og indsamle oplysninger om din graviditet. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af
forsøgslægen eller at din journal bliver læst med henblik på at indsamle oplysninger om din
graviditet efter du er holdt op i forsøget, skal du sige det til forsøgslægen når du bliver trukket
ud af forsøget.
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Du kan altid kontakte forsøgslægen hvis du har spørgsmål om skader eller klager. Læs
venligst bilaget ” Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt
forskningsprojekt”. Du kan også kontakte den lokale Videnskabsetiske Komité eller
patientkontoret hvis du har spørgsmål til dine rettigheder som forsøgsdeltager.
KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål, problemer eller bekymringer, skal du kontakte forsøgslægen på de
telefonnumre, der står på side 1 af denne deltagerinformation til det valgfri forskningsforsøg.
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INFORMERET SAMTYKKEERKLÆRING
Valgfrit tillægsforsøg
Forsøgstitel: Et fase 1/2, multicenter, dosis eskalerings- og udvidelses forsøg med
kombinations behandling med Venetoclax, Daratumumab og Dexamethason (med eller
uden Bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær Myelomatose.
Erklæring fra forsøgsdeltageren:
• Jeg giver samtykke til at Lægemiddelstyrelsen, sponsor, monitor og investigator får
direkte adgang til at indhente personoplysninger i patientjournalen mv. herunder
elektroniske journaler som led i deres kontrolvirksomhed.
• Jeg har læst denne deltagerinformation (og bilag 1) og har fået forklaret det valgfri
forskningsforsøg.
• Jeg har fået mulighed for at stille spørgsmål, og mine spørgsmål er blevet besvaret
tilfredsstillende. Jeg er blevet oplyst om, hvem jeg kan kontakte, hvis jeg har flere
spørgsmål.
• Jeg indvilliger frivilligt i at deltage i den valgfri forskning, som markeret nedenfor.
•

Jeg indvilliger i, at mine biologiske prøver fra blod og knoglemarv må indsamles,
anvendes og opbevares i en forskningsbiobank udenfor Danmark og testes i det
valgfri forsøg, som beskrevet i denne deltagerinformation

•

Jeg giver samtykke til brug og overførsel af mine persondata, som beskrevet i denne
deltagerinformation.

•

Jeg vil få en kopi af dette samtykke, efter jeg har underskrevet det.

•

Jeg indvilliger frivilligt i at deltage og ved, at jeg kan trække mit samtykke tilbage
uden at det vil påvirke min nuværende eller fremtidige behandling.

Valgfri blodprøver, knoglemarvsvæske og knoglemarvsbiopsi til det valgfri tillægsforsøg.
JA. Jeg afgiver frivilligt mine blodprøver, knoglemarvsvæske og knoglemarvsbiopsi til
den forskning, som er beskrevet i denne deltagerinformation
Jeg ønsker IKKE at afgive mine blodprøver, knoglemarvsvæske og knoglemarvsbiopsi
til den forskning, som er beskrevet i denne deltagerinformation

Deltagerens navn: ___________________________________________________________
(Blokbogstaver)

Deltagerens underskrift: _______________________________________ Dato: _________
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Erklæring fra den der afgiver informationen:
Jeg har informeret ovennævnte deltager om forsøgsmedicinen, forsøgsprocedurerne og de mulige
risici og fordele ved at deltage i hovedforsøget og det valgfri forsøg. Deltageren har fået
tilstrækkelig tid til at overveje informationen og stille spørgsmål.

Underskrift på den, der har afgivet informationen

Dato

Navn på den, der har afgivet informationen (blokbogstaver)

Vidnes underskrift (hvis relevant)*

Dato

*Bruges hvis forsøgspersonen ikke kan læse deltagerinformationen (for eksempel hvis
forsøgspersonen er blind, analfabet eller ikke kan tale det sprog hvorpå deltagerinformationen er
skrevet). Vidnet skal være tilstede under hele samtalen om samtykke. Vidnets underskrift betyder,
at informationen i dette dokument er blevet forelagt forsøgspersonen, og at forsøgspersonen lod
til at forstå den.
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BILAG 1
INFORMATION OM FORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE
Persondata er beskyttet af Den Europæiske Unions (EU) lov om databeskyttelse.
Forsøgslægen og forsøgspersonalet deler dine persondata med AbbVie i forbindelse med
forsøget. Før de gør det, vil alle oplysninger, som kan identificere dig (fx navn, adresse,
etnicitet og cpr.-nummer) blive erstattet med en unik kode. Dette kaldes ”Kodede Data”.
AbbVie er data-ansvarlig for de kodede data fordi de bestemmer, hvilke data der skal
indsamles og hvad de bliver brugt til.
Persondata som bliver indsamlet
For at kunne besvare spørgsmålene i forsøget, indsamler forsøgslægen og forsøgspersonalet
oplysninger om dig (persondata). Det gør de ud fra din journal, fra deres observationer og ud
fra oplysninger, som du selv fortæller. Samt fra oplysningerne fra hovedforsøget.
Eksempler på persondata, som bliver indsamlet:
• Resultater af undersøgelser og analyser (fra fx blodprøver, røntgen, scanninger,
vævsprøver og gen-tests) og/eller andre procedurer.
• Oplysninger om din sygdom og sygehistorie og svar fra fx blod-, urin-, og vævsprøver,
tidligere behandling og procedurer samt hvornår det er udført.
AbbVie modtager kun kodede data og vil ikke kunne identificere dig på noget tidspunkt.
Hvordan persondata bliver brugt
Her er eksempler på, hvordan dine persondata kan blive brugt til forsøgets formål:
• For at se om du kan deltage i det valgfri tillægsforsøg
• For at se, hvordan din sygdom og helbred ændrer sig under forsøget og for at
sammenligne det med andre forsøgsdeltagere.
• For at finde ud af om behandling med forsøgsmedicinen er sikker og effektiv – også på
længere sigt når forsøget er slut.
• For at lære mere om den/de sygdom(me) og tilstand(e), som forsøget handler om.
• For at kunne refundere evt. transportudgifter i forbindelse med forsøget.
• For at sørge for, at du får behandling og refunderet medicinudgifter i tilfælde af, at du
bliver syg eller kommer til skade pga. forsøget.
Dine kodede data, som indsamles i forsøget, kan blive brugt til medicinske
forskningsprojekter, som vi endnu ikke kender detaljerne af. Fx:
• Videre undersøgelse af sikkerhed og effekt af den medicin eller behandling, som
bruges i forsøget.
• At finde nye måder at anvende den medicin eller behandling, som bruges i forsøget.
• Til videre undersøgelse af den/de sygdom(me) og tilstand(e), som tillægsforsøget
handler om eller lignende sygdomme eller tilstande.
• At undersøge, hvordan AbbVie kan forbedre sine kliniske forsøg.
Desuden kan AbbVie bruge dine kodede data for at overholde lovmæssige krav eller til formål
der vedrører AbbVies lovmæssige interesser, forudsat at disse ikke bliver tilsidesat af dine
fortrolighedsinteresser.
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Adgang til persondata og biologiske prøver
Repræsentanter for AbbVie og myndigheder, som overvåger forsøget (fx
Lægemiddelstyrelsen og Videnskabetisk Komité), kan få adgang til persondata på
forsøgsstedet. Dette skal sikre, at data i forsøget bliver rapporteret præcist og at forsøget
bliver udført korrekt.
Forsøgslægen og forsøgspersonalet vil videregive dine kodede data og biologiske prøver til
AbbVie og AbbVies repræsentanter, som beskrevet ovenfor. AbbVie kan dele dine kodede
data og biologiske prøver med sine datterselskaber og forskningspartnere i lande over hele
verden.
Forsøgslægen og AbbVie kan dele dine persondata/kodede data med myndigheder i lande
over hele verden og med de videnskabsetiske komitéer, der holder opsyn med forsøget.
Tillægsforsøgets resultater kan blive offentliggjort i forsøgsrapporter eller videnskabelige
artikler. Men ikke med oplysninger, som kan identificere dig.
Beskyttelse af persondata og biologiske prøver
Forsøgslægen opbevarer dine persondata på et sikkert sted og efter gældende lovgivning.
Hvis der er indgået en aftale med AbbVie, om at opbevare dine persondata i længere tid, er
det gældende.
AbbVie vil kun anvende dine kodede data og biologiske prøver, til formål, som er beskrevet i
dette dokument. AbbVie forlanger, at datterselskaber eller forskningspartnere underskriver
en skriftlig aftale som pålægger dem, at beskytte dine kodede data og udelukkende bruge
dem til de formål, som beskrevet i dette dokument, før de kan få adgang til dem.
AbbVie kan beholde dine kodede data, så længe som forsøgsmedicinen bliver brugt eller
længere, hvis det er påkrævet af EU eller lokal lov og forordninger, som er i overensstemmelse
med Good Clinical Practice (GCP) og kliniske forsøg love og forordninger relateret til kliniske
forsøg.
Nogle af AbbVies datterselskaber og forskningspartnere kan være placeret udenfor Danmark
eller EU, hvor love om databeskyttelse kan være mindre restriktive end i EU. Når kodede data
bliver overført til AbbVies hovedkontor, AbbVie Inc. i USA eller til andre datterselskaber, er
der indgået interne aftaler. Aftalen indeholder en EU godkendt kontrakt, som handler om
overførsel af data til databehandlere. Man kan få en kopi af denne aftale ved at sende en mail
til privacyoffice@abbvie.com.
Alle overførsler af kodede data til AbbVies forskningspartnere udenfor EU bliver gjort efter
internationale dataoverførselsregler der gælder i EU’s love om databeskyttelse.
MIN FORSØGSJOURNAL OG MINE RETTTIGHEDER
En beskrivelse af forsøget vil være tilgængelig på http://www.ClinicalTrials.gov, som
påkrævet af Amerikansk lov. Dette website indeholder ingen information, som kan
identificere dig. Websitet vil højst indeholde et sammendrag af resultaterne. Du kan søge på
dette website når som helst.
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Du må gerne se din forsøgsjournal eller få en kopi af den. Hvis du synes at den indeholder
forkert information eller der mangler nogle oplysninger om dig, kan du kræve, at der bliver
rettet i den. Adgang til din forsøgsjournal kan blive suspenderet mens du deltager i forsøget.
Dette sker for at opretholde den videnskabelige integritet af forsøgsresultaterne.
Resultaterne fra dette frivillige tillægsforsøg, vil ikke kunne bruges til at behandle din sygdom.
Derfor er det ikke sikkert, at du vil få besked om resultaterne af den valgfri forskning, eller at
de vil komme til at stå i din journal.
Du kan bede om lov til at få oplyst hvordan de kodede data, som er rapporteret til AbbVie og
dine persondata, som forsøgslægen og personalet har indsamlet, bliver brugt og videregivet.
Du kan også bede om at få slettet eller begrænset brugen af persondata, som ikke er påkrævet
for at overholde regulatoriske krav, og som ikke længere er nødvendige.
Henvendelse vedrørende dine kodede data eller persondata skal ske til forsøgsstedet.
Du har ret til at trække din tilladelse tilbage til at indsamle, bruge og videregive dine
persondata. Se mere om dette i afsnittet om ”Frivillig deltagelse og udtræden af forsøget”.
Hvis du har spørgsmål, betænkeligheder eller klager til hvordan AbbVie bruger dine kodede
data eller persondata, kan du kontakte AbbVies databeskyttelsesrådgiver ved at gå ind på
abbvie.com/contactus.html og vælge ”Privacy Inquiry”, eller ved at sende en e-mail til
privacyoffice@abbvie.com eller et brev til Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Tyskland. Du
kan skrive på dansk og du vil få svar på dansk. Derudover er du berettiget til at indgive en
klage til det tyske datatilsyn, som AbbVies primære datatilsyn, eller til Datatilsynet i Danmark.
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Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide, at:
 din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kun kan ske efter, at du har fået både skriftlig og
mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkeerklæringen.
 du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan trække dit samtykke til
deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker
dette ikke din ret til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte have.
 du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til informationssamtalen.
 du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen.
 oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om dig,
som fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt.
 behandling af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i
databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt sundhedsloven. Den dataansvarlige i
forsøget skal orientere dig nærmere om dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.
 der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens bestemmelser. Det vil
sige, at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende forsøgets tilrettelæggelse, bortset fra de dele,
som indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre.
 der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden
for sundhedsvæsenet. Hvis der under forsøget skulle opstå en skade kan du henvende dig til
Patienterstatningen, se nærmere på www.patienterstatningen.dk

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

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

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

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

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

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

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