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Deltagelse i et videnskabeligt forskningsprojekt for patienter med kronisk
graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter kortikosteroidbehandling.
Forsøgets titel:

Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige
behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD)
efter knoglemarvstransplantation.

Forsøget udføres på
Rigshospitalet
Hæmatologisk Klinik L 4032
Ansvarlig kontaktperson med tilknytning til forsøget
Projektsygeplejerske Louise Lykke Steenhof
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Indledning
Vi vil gerne spørge dig, om du vil deltage i et klinisk forskningsforsøg (herefter kaldet forsøg), for at få
besvaret nogle konkrete helbredsmæssige spørgsmål. Forsøget udføres af afdelingslæge, Brian
Thomas Kornblit fra Rigshospitalet og lægemiddelfirmaet Novartis.
Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor
vi gennemfører forsøget. Vi beder dig om at læse denne deltagerinformation grundigt og tal gerne med
et familiemedlem, en ven eller bekendt om forsøget og din eventuelle deltagelse. ”Forsøgspersoners
rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, vil også blive udleveret. Du vil blive
inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan
stille spørgsmål. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til
samtalen.
De oplysninger, som du får, for at du kan beslutte, om du vil deltage eller ej, er fortrolige.
Oplysningerne må ikke deles med andre end nær familie, nære venner eller andre, som kan hjælpe dig
med at træffe din beslutning. Hvis du deler oplysningerne, så sørg for, at han/hun forstår, at disse
oplysninger er fortrolige.
Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring
samt en fuldmagt. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil deltage.
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan til enhver tid, uden at angive en grund, mundtligt,
skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse trække dit samtykke til deltagelse og din fuldmagt
tilbage. Det vil ikke få betydning for din videre behandling eller andre rettigheder.
Formål med forsøget
Formålet med forsøget, er at undersøge om det er forsøgslægemidlet ruxolitinib (Jakavi®) eller den
på nuværende tidspunkt bedste tilgængelige behandling, der er bedst til behandlingen af patienter
med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter
knoglemarvstransplantation (det vil sige en reaktion mellem dine og donorcellerne, som ikke kan
behandles med kortikosteroid).
Ruxolitinib er i mange lande (også Danmark) godkendt til behandling af forstørret milt eller
Symptomgivende myelofibrose , som er en sjælden form for kræft i blodet, samt polycytæmia vera,
der er en sygdom, hvor knoglemarven danner for mange røde blodlegemer.
Ruxolitinib er ikke godkendt af sundhedsmyndighederne til behandling af cGVHD.
Frem til 22 februar 2017 var mere end 12.016 patienter og forsøgsdeltagere blevet behandlet med
ruxolitinib. Udover forsøg sponseret af Novartis og Incyte, er mere end 113 forsøg med ruxolitinib,
sponseret af andre, i gang eller afsluttet.
Den bedste tilgængelige behandling for dig vælges af lægen på afdelingen. Dosis og plan for denne
behandling kan ændres under forsøget, hvis du oplever en forværring af din cGVHD. I forsøget får du
denne behandling i op til 3 år, hvis du har gavn af den.
Da vi ikke ved, hvilken af de 2 behandlinger der er bedst, er det nødvendigt at foretage en
sammenligning.
På verdensplan vil ca. 324 patienter deltage i forsøget, hvoraf de 30 patienter skal være mellem 1217 år. Patienterne vil deltage på ca. 197 hospitaler i ca. 31 lande. I Danmark forventer vi, at der vil
indgå ca. 5 forsøgsdeltagere.
Det vides ikke, hvor længe du kan forblive i forsøget og få forsøgsbehandlingen, fordi hver enkelt
patient kan reagere forskelligt på behandlingen. Du vil blive fulgt i 3 år efter starten af forsøget.
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Plan for forsøget

Screening
Hvis du vælger at deltage i forsøget, skal du i løbet af de første 28 dage, fra du underskrev samtykket
bagerst i denne deltagerinformation, have foretaget nogle undersøgelser, for at forsøgslægen kan
vurdere, om du er egnet til at deltage. Dette kaldes screening. Du vil få stillet nogle spørgsmål om dit
helbred, din sygehistorie og om medicin, som du tager eller har taget.
I skemaet nedenfor kan du se, hvilke screeningsundersøgelser der skal foretages.
Tidligere sygehistorie
Helbredsundersøgelse
Lungefunktionsundersøgelse
Medicin
Blod- og urinprøver
Kvindelige deltagere
Vævsprøve (frivillig)

Forsøgslægen spørger dig om tidligere og nuværende sygdomme
herunder GVHD symptomer og en vurdering af disse (symptomer fra
mund, mave- tarmsystemet, lunger, øjne, led, lever og huden).
Med måling af blodtryk, puls, temperatur og vægt.
En undersøgelse, hvor du skal blæse ind i et rør, som måler mængden og
hastigheden af den luft, du blæser ind.
Du bliver spurgt om eventuel medicin, du tager eller har taget også
vitaminer og naturmedicin.
Der tages standard blod- og urinprøver samt blodprøver for at undersøge,
om du har en aktiv virusinfektion som f.eks. hepatitis.
Kvindelige deltagere vil få foretaget en graviditetstest.
Det kan være, at lægen vurderer, at der skal tages en vævsprøve fra det
eller de områder i kroppen, hvor dine cGVHD symptomer stammer fra.

Forsøgsmedicin
Hvis undersøgelserne viser, at du er egnet til at deltage i forsøget, vil du blive behandlet med
forsøgslægemidlet ruxolitinib (Jakavi®) eller den på nuværende tidspunkt bedste tilgængelige
behandling.
Hvilken af de 2 behandlinger du skal have bestemmes ved randomisering (tilfældig fordeling af de 2
behandlinger). Du har 50 % chance for at blive behandlet med ruxolitinib og 50 % chance for at blive
behandlet med bedste tilgængelige behandling. Både du og lægen ved, hvilken behandling du er
blevet tildelt.
Hvis du skal behandles med ruxolitinib skal du tage 2 tabletter (10 mg i alt) 2 gange om dagen i op til
3 år, eller så længe forsøgslægen mener, at du har gavn af behandlingen.
Hvis du skal behandles med den bedst tilgængelige behandling, vil forsøgslægen fortælle dig hvor
meget og hvor tit, du skal tage medicinen. Du skal også tage denne behandling i op til 3 år, eller så
længe forsøgslægen mener, at du har gavn af behandlingen. Begge behandlinger kan blive ændret af
forsøgslægen, hvis det bliver nødvendigt.
Har du ikke gavn af den bedst tilgængelige behandling efter de første 6 måneder, kan du blive tilbudt
at skifte behandlingen til ruxolitinib, hvis forsøgslægen mener, at det vil være bedst for dig.
Undersøgelser og procedurer
Du skal komme til kontrol på afdelingen hver uge de første 4 uger, og derefter hver 4. uge frem til
måned 6. Herefter skal du komme til kontrol ved måned 8 og derefter hver 3 måned.
Du skal i alt møde til mellem 23 og 30 besøg i løbet af de 3 år. Antallet af besøg afhænger af om, eller
hvornår, du skifter behandling til ruxolitinib.
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Tredive dage efter at du er stoppet med forsøgsmedicinen, skal du komme til et afsluttende
kontrolbesøg.
Hvis du stopper med forsøgsmedicinen før der er gået 3 år (f.eks. på grund af bivirkninger), vil du blive
fulgt ved en opringning hver 3 måned frem til år 3 (langtidsopfølgning).
De fleste besøg tager ca. 2-3 timer, bortset fra besøget dag 1 og dag 15 som tager op til 9 timer. De 2
lange besøg er dog kun, hvis du bliver behandlet med ruxolitinib og er blandt de 8 første patienter,
som deltager i forsøget.

Måned

1

1-5

6

8-36

X
X

X
X

X
X

X
X

Helbredsundersøgelse
Vurdering af cGVHD
symptomer og
transplantationen
(inklusiv lungefunktionsundersøgelse) 1
Måling af blodtryk,
puls, temperatur, vægt
samt højde (højde kun
ved dag 1 besøget og det
afsluttende besøg)
Ny medicin siden sidst
Udlevering af
forsøgsmedicin
Standard blodprøver og
urinprøver 1
Blodprøver til
biomarkører (se skema
under biomarkøranalyse)

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

X

X

X

X

X

X

Blodprøver til PK (hvis du
deltager i denne del af
forsøget)
Udfyldelse af
spørgeskemaer 2
Vurdering af bivirkninger
siden sidst
Graviditetstest kun
kvinder i den fødedygtige
alder

X
9
timer
X

Xkun
serie 2

X

X
Serie 39

X

X

X

X

X

X

X

X
9
timer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Langtidsopfølgning
hver 3 måned
telefon

30 dage efter sidste
dosis forsøgsmedicin

Afsluttende besøg
(EOT)

Serie 9-39

Serie 7

Serie 2-6

Dag 22

Dag 15

Dag 8

Dag/Serie
(en serie = 28 dage)

Dag 1

I nedenstående skema kan du se, hvilke undersøgelser du skal have foretaget, og hvornår de skal laves.
Forsøgspersonalet vil løbende informere dig om de undersøgelser, du skal have foretaget.

X

X

X

For mere uddybende beskrivelse af undersøgelserne se skemaet under screening.

Du skal udfylde 5 spørgeskemaer frem til og med serie 7 besøget. Et med spørgsmål om dit fysiske og følelsesmæssige velbefindende de
seneste 7 dage, et helbredsspørgeskema, et om de symptomer du har på cGVHD, samt 2 spørgeskemaer (med et spørgsmål i hvert) om dine
symptomer. Efter serie 7 skal der udfyldes 2 spørgeskemaer. Dette foregår elektronisk (på en tablet eller tilsvarende).

2
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Hvis du, som tidligere nævnt, bliver behandlet med den bedst tilgængelige behandling i forsøget, og
ikke har gavn af den efter de første 6 måneder, kan du blive tilbudt at skifte behandlingen til ruxolitinib,
hvis forsøgslægen mener, at det vil være bedst for dig. Hvis du skifter til ruxolitinib-behandling, vil du
få foretaget samme undersøgelser som beskrevet i ovenstående skema.
Du kan blive bedt om at komme til flere besøg eller undersøgelser end de planlagte, hvis det skønnes
nødvendigt.

Biologiske prøver
Sikkerhedsblodprøver
Du vil få taget blod- og urinprøver ved screeningsbesøget samt ved hvert besøg op til serie 39.
Blodprøverne undersøges for røde blodlegemer (blodprocent), blodplader (får blodet til at størkne) og
hvide blodlegemer, lever-, bugspytkirtel- og nyrefunktion, blodets evne til at størkne, samt salte,
sukker, kolesterol og mineraler. Blodprøverne vil også blive undersøgt for, om du har en virusinfektion
som f.eks. leverbetændelse, mononukleose (kyssesyge) eller en herpesvirus. Hvis du er kvinde, vil
blodprøven også blive undersøgt for, om du er gravid.
Urinprøverne vil blive undersøgt for blod, sukker, proteiner, urinens surhed, samt om du har
blærebetændelse. Hvis du er kvinde kan den også blive undersøgt for, om du er gravid.
Ovenstående prøver bliver analyseret på hospitalets laboratorium, og forsøgslægen vil efterfølgende
få svarene. Efter analyse vil prøverne blive destrueret. Under afsnittet Risici i forbindelse med
forsøgsprocedurer kan du se, hvor meget blod som udtages ved de forskellige blodprøver.
Biomarkør analyse
For at vurdere, hvilken virkning ruxolitinib, eller den bedst tilgængelige behandling, har på din cGVHD,
indgår der også biomarkørundersøgelser i dette forsøg. Biomarkører er vigtige biologiske stoffer eller
bestanddele, der kan måles i blod og væv. Biomarkørprøver tages både før du starter behandling og
under behandlingen. Det gøres, så forskerne kan lære mere om din sygdom og vurdere, hvordan du
reagerer på medicinen. Du vil ikke modtage svar på disse analyser. Biomarkørerne tages som
blodprøver. Nogle af biomarkørerne vil blive undersøgt for DNA (kroppens arvemateriale) for at se,
hvor meget DNA som stammer fra donoren.
Nedenstående tages til biomarkørundersøgelse ved følgende besøg:
Dag 1, 8, 15 samt
Serie 2, 7, 24 og
afsluttende besøg

Blodprøve til biomarkører mellem 12 og 16 ml blod hver gang.

Hvis du skifter fra den bedste tilgængelige behandling til ruxolitinib, vil du få taget nedenstående
prøver.
Dag 1 samt serie 7, 24, og
afsluttende besøg

Blodprøve til biomarkører 16 ml blod hver gang.

Blodprøvetagning til farmakokinetisk analyse (PK-prøver)
Der tages blodprøver til farmakokinetisk analyse, dvs. hvordan kroppen optager, nedbryder, fordeler
og udskiller et lægemiddel.
De første 8 patienter, som deltager i forsøget og bliver behandlet med ruxolitinib, vil få taget
nedenstående blodprøver. De vil i alt få taget 20 PK-prøver gennem hele forsøget (ca. 20 ml i alt).
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Tages der en PK-prøve før du tager dagens ruxolitinib dosis og 1/2 time,
1, 1.5, 4, 6 og 9 timer efter, at du har taget ruxolitinib. Der tages ca. 1 ml
blod ved hver prøve.
Tages der en PK-prøve før du tager dagens ruxolitinib dosis og 1,5 time
efter, at du har taget ruxolitinib. Der tages ca. 1 ml blod ved hver prøve.

Efter de første 8 patienter, og hos patienter som skifter fra den bedste tilgængelige behandling til
ruxolitinib, vil der blive taget nedenstående PK-prøver. Du vil, hvis du tilhører denne gruppe, få taget
10 PK-prøver gennem hele forsøget (ca. 10 ml i alt).
På dag 1, 15 og serie 2,
7, 39

Tages der en PK-prøve før du tager dagens ruxolitinib dosis og 1,5 time
efter, du har taget ruxolitinib. Der tages ca. 1 ml blod ved hver prøve.

Biomarkørprøverne og farmakokinetik (PK)-prøverne, vil blive opbevaret i forsøgscenterets
forskningsbiobank i op til en måned, hvorefter de vil blive sendt til opbevaring på det centrale
laboratorium i Storbritannien. Fra Storbritannien sendes prøverne videre til analyse på laboratorier i
USA, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Kina.
Prøverne til biomarkørforskning sendes til analyse på laboratorier i USA, Frankrig, Storbritannien og
Tyskland. Blodprøverne til farmakokinetik (PK-prøver) sendes til analyse i et af Novartis’ godkendte
laboratorier i Kina. Alle prøver, der bliver analyseret i USA, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Kina,
vil være underlagt det pågældende lands lovgivning.
Prøverne opbevares efter analyse i en forskningsbiobank, til de destrueres senest 6 måneder efter
forsøget er stoppet, medmindre du giver samtykke til, at Novartis kan opbevare dem i op til 15 år efter
forsøgets afslutning. Herefter vil prøverne blive destrueret af Novartis.
Prøverne mærkes med en unik kode, så du ikke direkte kan identificeres som person. Al information
vedrørende prøverne og resultaterne, vil blive opbevaret i en sikret database hos Novartis.
Ved underskrivelse af samtykkeerklæringen til forsøget siger du ja til, at dine prøver vil kunne blive
undersøgt som beskrevet i denne deltagerinformation af Novartis samt samarbejdspartnere i andre
lande. Denne forskning kan blive foretaget af forskere i andre lande, hvor databeskyttelsesloven ikke
er den samme som i Danmark. Forskerne vil dog skulle indgå aftaler om begrænsning af brug af data,
herunder videregivelse til andre. Hvis resultater fra forsøget offentliggøres eller præsenteres ved et
møde, vil du forblive anonym.
Under og efter forsøget vil du til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage og få prøverne
destrueret. Hvis du på et tidspunkt ønsker dette, bedes du kontakte den forsøgsansvarlige læge.
Novartis vil være ejer af de data, som kommer ud af dette forsøg, så eventuelle resultater fra analysen
af dine prøver, vil ikke blive destrueret.

Hvis du vil stoppe forsøgsbehandlingen og/eller ikke vil fortsætte i forsøget

Du kan til enhver tid vælge at stoppe forsøgsmedicinen og din deltagelse i forsøget.
Du bedes fortælle os, hvis du ikke ønsker at fortsætte med at tage forsøgsmedicinen. Du bliver herefter
bedt om snarest muligt at møde til et afsluttende besøg på afdelingen.
Du skal tage al din forsøgsmedicin med. Dette gælder både tomme, delvis tomme og fyldte glas.
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Du vil blive bedt om at møde til et opfølgningsbesøg 30 dage efter, du er ophørt med forsøgsmedicinen.
Du kan se, hvilke undersøgelser du skal have foretaget, i undersøgelsesskemaet.
Efter dette opfølgningsbesøg, vil vi kontakte dig ca. hver tredje måned, frem til måned 39, for at høre
hvordan du har det. Hvis du ikke kan eller ikke ønsker at møde til det afsluttende besøg, eller ikke
ønsker at blive kontaktet efterfølgende, vil vi spørge dig, om vi må kontakte dig pr. telefon for at høre,
hvordan du har det.
Du vil under forsøget blive informeret, hvis vi får ny viden, som kan påvirke din deltagelse i forsøget.
Du kan herefter beslutte, om du vil fortsætte i forsøget. Hvis der kommer nye væsentlige
helbredsoplysninger frem om dig i forsøget, vil du blive informeret om dette, med mindre du frabeder
dig denne information.
Du kan også beslutte, at du ønsker at stoppe forsøgsbehandlingen, og ikke ønsker at komme til
yderligere besøg i forsøget og ikke ønsker at blive kontaktet af os. Dette betragtes som tilbagetrækning
af dit samtykke til deltagelse i forsøget. Hvis det er dit ønske, er det vigtigt, at du informerer
forsøgslægen om din beslutning. Novartis vil fortsat opbevare og bruge eventuelle
forskningsresultater, der allerede er indsamlet.
Beslutningen om ikke længere at deltage i forsøget kommer ikke til at påvirke din fremtidige
behandling. Du kan drøfte med forsøgslægen, hvilken behandling du herefter skal have.
Forsøgslægen kan også beslutte, at du skal stoppe i forsøget, hvis det er til dit eget bedste. Dette
gælder også, selv om det er imod dit ønske. Eksempler på, hvorfor det kan være nødvendigt at stoppe
i forsøget, herunder forsøgsbehandlingen, kan være:
 Forsøgslægen vurderer, at det kan være skadeligt for dig at fortsætte med at deltage i forsøget.
 Du har behov for en behandling, som ikke er tilladt i dette forsøg.
 Du overholder ikke anvisningerne.
 Du bliver gravid.
 Novartis beslutter at stoppe forsøget eller udviklingen af forsøgsbehandlingen.

Afslutning af forsøget

Efter forsøgets afslutning vil forsøgslægen tage stilling til, hvilken behandling du skal have.

Ejerskab af data og resultater, der genereres under forsøget

Novartis vil eje alle de data og resultater, der genereres under dette forsøg

Brug af mine biologiske prøver efter forsøget (Anmodninger fra sundhedsmyndighederne).
Sundhedsmyndighederne kan anmode om yderligere undersøgelse af dine biologiske prøver for at
generere flere forsøgsdata. I det tilfælde vil Novartis foretage de ønskede undersøgelser.

Nytte ved forsøget

Du får medicinsk behandling og bliver under hele forsøget fulgt nøje. Fordelene ved ruxolitinib til
behandling af cGVHD er endnu ikke fastslået, og det er derfor muligt, at du ikke selv får nogen fordel
af behandlingen. Oplysninger fra dette forsøg kan hjælpe dig og/eller andre med cGVHD med at få
bedre behandling i fremtiden, da der på nuværende tidspunkt ikke findes en bedst tænkelig
behandling, som gavner alle patienter.

Ulemper og risici ved at deltage i forsøget

Hvis du vælger at deltage i dette forsøg, kan der være ulemper og risici for dig.
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Bivirkninger og komplikationer
Der kan være mulige bivirkninger ved behandlingen i dette forsøg. Bivirkningerne kan være forskellige
fra person til person. Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, som kan forekomme ved behandling med
ruxolitinib. Mange bivirkninger forsvinder kort efter ophør med forsøgsmedicinen, men i nogle tilfælde
kan bivirkningerne være alvorlige og fortsætte efter ophør med forsøgsmedicinen, og kan i visse
tilfælde medføre døden.
Mulige bivirkninger med ruxolitinib omfatter:
Rapporterede bivirkninger hos patienter med myelofibrose eller polycytæmia vera, som blev
behandlet med ruxolitinib.
Meget almindelige bivirkninger
Almindelige bivirkninger
Ikke almindelige
(forekommer hos flere end 1 ud af 10
(forekommer hos op til 1
bivirkninger
personer)
ud af 10 personer)
(forekommer hos op til
1 ud af 100 personer)
Lavt antal røde blodlegemer (blodmangel), Helvedesild (herpes
Tuberkulose.
lavt antal hvide blodlegemer, lavt antal
zoster), øget tarmluft,
Symptomerne på
blodplader, blå mærker, urinvejsinfektion, forstoppelse, højt
tuberkulose omfatter
forhøjet kolesterol eller triglycerider (fedt) blodtryk der også kan
kronisk hoste med
i blodet, svimmelhed, hovedpine,
forårsage svimmelhed og blodigt spyt, feber,
vægtøgning, unormale leverprøver.
hovedpine.
nattesved og vægttab.
Der kan være større risiko for at få en infektion, blødninger, træthed og/eller kortåndethed. I de fleste
tilfælde, kan der rettes op på et lavt antal blodlegemer i løbet af få dage ved at stoppe
forsøgsmedicinen midlertidigt eller nedsætte dosis. Du kontrolleres ofte for disse bivirkninger under
forsøget. Når antallet af blodlegemer er normale igen, kan dosis af ruxolitinib genoptages.
Der kan være risici forbundet med hurtigt ophør af ruxolitinib. Patienter med myelofibrose (sjælden
form for kræft i blodet), som pludseligt er stoppet med at tage ruxolitinib har oplevet en forværring af
deres symptomer. Patienter med myelofibrose, som er stoppet med ruxolitinib har rapporteret
symptomer relateret til hævelser, angst, søvnløshed eller mathed og tilbagevendende symptomer på
myelofibrose.
En sjælden sygdom kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har været rapporteret hos
patienter, som har været igennem stamcelle transplantation. PML er blevet rapporteret hos patienter,
som tog ruxolitinib. PML skyldes en virusinfektion, der forårsager hjerneskade og kan være livstruende.
Det vides ikke, om disse tilfælde skyldtes behandlingen med ruxolitinib, da PML er forekommet hos
patienter med blodcancer, herunder myelofibrose, som ikke fik behandling med ruxolitinib.
Der er rapporteret ikke-melanom hudkræft, herunder basalcelle-, pladecelle- samt en sjælden og
aggressiv type hudkræft kaldet merkelcellekarcinom hos patienter, der har taget ruxolitinib. Det vides
ikke, om dette skyldtes behandlingen med ruxolitinib, da mange af disse patienter tidligere havde
været diagnosticeret med ikke-melanom hudkræft eller havde været behandlet med hydroxyurea, der
er forbundet med flere typer hudkræft. Ikke-melanom hudkræft er rapporteret hos 1 til 3 patienter ud
af 100, efter stamcelletransplantation inden for 2 år efter transplantationen.
Under behandlingen med ruxolitinib, skal du straks informere forsøgslægen hvis:
• Du oplever nogle af ovenstående bivirkninger.
• Hvis du får udslæt, længerevarende hoste, blodigt opspyt, feber, nattesved eller vægttab.
• Hvis du eller dine pårørende oplever, at du bliver forvirret, får svært ved at koncentrere dig,
får balanceproblemer, problemer med at gå, bliver klodset, får svært ved at tale, oplever
tiltagende svaghed i den ene side af kroppen eller får synsforstyrrelser.
• Hvis der sker ændringer i den medicin du tager, også medicin ordineret af andre læger.
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Hvis du oplever ændringer i huden (kan være ikke-melanom hudkræft som tidligere omtalt).

Mulige bivirkninger ved den bedste tilgængelige behandling
Forsøgslægen vil informere dig om bivirkningerne ved den bedst tilgængelige behandling.
Risici i forbindelse med forsøgsprocedurer
Risici ved blodprøvetagning
Risici ved at få taget blodprøver kan omfatte ubehag, besvimelse, smerter og/eller blå mærker. Der
kan i sjældne tilfælde være en lille plet af størknet blod eller infektion der, hvor nålen stikkes ind.
Du skal have taget blodprøver mellem 23 og 30 gange i løbet af forsøget, og får udtaget mellem ca. 11
og 23 ml blod hver gang (i alt mellem 253 og 690 ml).
Udover det vil der, når du får taget blodprøver til biomarkører, i alt blive udtaget mellem 154 og 169
ml blod, og ved PK-prøverne (undersøgelsen af ruxolitinib mængden i blodet) blive udtaget, i alt
mellem ca. 64 ml og 88 ml blod.
Risici ved lungefunktionsundersøgelse
Som en del af undersøgelsen ved kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD), vil du blive bedt om at
foretage en lungefunktionsundersøgelse. Det er en undersøgelse, hvor du skal blæse ind i et rør, som
måler mængden og hastigheden af den luft, du blæser ind. Der er ingen risiko i forbindelse med
denne undersøgelse.
Risici ved vævsprøve
Det er frivilligt, om du vil have taget en vævsprøve. Hvis der tages en vævsprøve vil du blive
informeret af forsøgslægen. Vævsprøven kan tages fra forskellige typer væv i kroppen og undersøges
nærmere i mikroskop. Hvilke risici der er ved at få taget en vævsprøve afhænger af, hvor prøven
tages fra. Generelt kan det gøre ondt, medføre hævelse, blødning og infektion. Vævsprøverne bliver
analyseret på hospitalets laboratorium, og forsøgslægen vil efterfølgende få svarene. Vævsprøverne
vil blive opbevaret efter hospitalets retningslinjer.

Prævention og graviditet
Kvindelige deltagere

Kvinder, der er gravide eller ammer, må ikke deltage i forsøget. Dyreforsøg har vist, at ruxolitinib kan
skade fosteret/barnet.
Hvis du er kvindelig deltager i den fødedygtige alder er det vigtigt, at du bruger sikker prævention,
mens du tager ruxolitinib og i 90 dage efter du har taget den sidste dosis. Er dette relevant for dig, er
det vigtigt, at du taler med forsøgslægen om hvilken prævention, der er den bedste for dig.
Skulle du blive gravid eller har du mistanke om at du er gravid, mens du deltager i forsøget og indenfor
opfølgningsperioden, bedes du straks informere forsøgslægen og ophøre med forsøgsmedicinen.
Forsøgslægen vil følge din graviditet indtil fødslen, for at overvåge dit barns sikkerhed.
Hvis du bliver behandlet med den bedst tilgængelige behandling, kan det være, at du skal fortsætte
med at bruge sikker prævention udover de 90 dage efter sidste dosis. Dette afhænger hvilken
behandling forsøgslægen har valgt til dig.
Du vil, hvis du bliver gravid, blive bedt om at læse og underskrive en separat deltagerinformation, hvor
du giver lov til, at forsøgslægen kan kontakte dig med henblik på at spørge til din graviditet og fødsel
samt dit barns helbredstilstand.
Mandlige deltagere
Der er ingen undersøgelser, som har vist, at ruxolitinib kan overføres med sæden. Derfor er det ikke et
krav, at mandlige deltagere bruger kondom, mens de deltager i forsøget.
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Hvis du er mand og bliver behandlet med den bedst tilgængelige behandling, skal du indvillige i at
bruge prævention som anbefalet for behandlingen. Det anbefales også, at den kvindelige partner
samtidig bruger sikker prævention.
Hvis din partner bliver gravid, bedes du informere forsøgslægen om dette. Endvidere bliver hun bedt
om at læse og underskrive en samtykkeerklæring, hvor hun giver lov til, at forsøgslægen kan stille
hende spørgsmål om hendes graviditet og barnets fødsel.

Dine forpligtelser i forsøget

Det er vigtigt, at du møder op til alle besøg og tager forsøgsmedicinen som anvist. Du bedes også
fortælle forsøgslægen, om al medicin du tager før og i løbet af forsøget. Dette omfatter receptpligtig
medicin, håndkøbsmedicin, vitaminer og naturmedicin. Forsøgslægen vil informere dig, hvis der skal
ske ændringer i din nuværende medicin.
Hvis du er forhindret i at møde til et planlagt besøg, bedes du kontakte os for at lave en ny aftale. Du
bedes informere os, hvis du oplever usædvanlige symptomer eller bivirkninger, og orientere os om
andre lægebesøg eller indlæggelser du har haft.
Du får udleveret et patientkort med oplysninger, om forsøget. Du bedes altid have det på dig og vise
det ved enhver kontakt til sundhedsvæsenet.

Økonomi

Du skal ikke betale for forsøgsmedicinen eller for de undersøgelser, som udføres i forbindelse med
forsøget. Du får ikke betaling for at deltage i forsøget, men du kan få dækket dine transportudgifter i
forbindelse med besøgene efter hospitalets retningslinjer. Forsøgspersonalet vil tale med dig om dette.
Novartis er initiativtager og sponsor for forsøget, og det betyder, at virksomheden leverer
forsøgsmedicinen. Derudover betaler Novartis udelukkende afdelingen for dens omkostninger i
forbindelse med udførelsen af forsøget – eksempelvis blodprøvetagning, undersøgelser og tidsforbrug.
For dette forsøg vil afdelingen få udbetalt ca. kr. 341.000 pr. deltager, der gennemfører alle planlagte
besøg og undersøgelser. Betalingen indgår i afdelingens forskningsfond, som er under offentlig
revision. Afdelingen vil endvidere få dækket forskellige administrative omkostninger relateret til
forsøget. Derudover modtager den nationalt koordinerende forsøgslæge kr. 15.000 som betaling for
administrativt arbejde i forbindelse med forsøget.
Afdelingens personale, som arbejder med forsøget, har ingen økonomiske interesser i forsøget.

Andre behandlingsmuligheder

Der er på nuværende tidspunkt ingen godkendte lægemidler tilgængelige til behandling af cGVHD hos
patienter, som ikke kan behandles med kortikosteroid. Du bør spørge din læge om andre mulige
behandlinger.

Klage og erstatning for eventuelle skader

Hvis du bliver syg eller får en fysisk skade som følge af din deltagelse i dette forsøg, skal du omgående
kontakte forsøgslægen, som vil behandle dig eller henvise dig til behandling.
Der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden
for sundhedsvæsenet. Hvis der skulle opstå en skade under forsøget, kan du henvende dig til
Patienterstatningen, se nærmere på www.patienterstatningen.dk

Personoplysninger

Forsøgslægen indsamler og videregiver dine personoplysninger, dvs. navn, initialer, adresse, køn,
alder/fødselsdato. Personoplysninger dækker også over:
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Oplysninger fra din journal og de oplysninger, som fremkommer som følge af din deltagelse i
forsøget, det kan eksempelvis være oplysninger om tidligere og nuværende sygdom og
behandling, laboratorieanalyser, medicinske billeder, hvilken medicin du får og andre
undersøgelsesresultater.
Biologiske prøver f.eks. væv, blod- og urinprøver.

Hvis det er nødvendigt, må forsøgslægen kontakte din egen læge og andre sygehusafdelinger for at
indhente yderligere relevante medicinske oplysninger. Dette gøres kun hvis den forsøgsansvarlige læge
vurderer, at det er relevant og nødvendigt for forsøget, hvis der i forbindelse med sygdomsforløb har
været eller bliver behov for kontakt med egen læge eller andre sygehus afdelinger. Forsøgslægen kan
endvidere indhente oplysninger om din overlevelsesstatus ved søgning i relevant offentligt register.
Forsøgslægen erstatter dit navn og andre generelle oplysninger om dig, bortset fra alder/fødselsdato
og køn, med en særlig kode, der identificerer dig. Forsøgslægen vil knytte denne kode til de
forsøgsrelaterede oplysninger og eventuelle biologiske prøver for at gøre det usandsynligt, at nogen
kan identificere dig.
Novartis vil modtage nedenstående personoplysninger:
• Din tildelte kode og alder/fødselsdato, køn
• Forsøgsrelaterede oplysninger
• Biologiske prøver
Hvordan vil mine personoplysninger blive brugt?
Dine personoplysninger vil blive undersøgt for at se, om forsøget er udført nøjagtigt, og for at
undersøge om forsøgsbehandlingen er sikker og effektiv. Oplysningerne undersøges sammen med
oplysninger fra alle de andre deltagere i forsøget for at lære mere om virkningerne af lægemidlet.
Dine personoplysninger kan også blive kombineret med data fra andre forsøg. Dette gøres for at
analysere og bedre forstå sikkerheden ved og virkningen af forsøgslægemidlet. Personoplysninger kan
bruges til at kontrollere, at forsøget er nøjagtigt og gennemført korrekt. En del af behandlingen af dine
personoplysninger kan ske automatisk, det vil sige, at Novartis må bruge computere og andre
teknologibaserede løsninger til at behandle personoplysningerne.
Opbevaring og sikring af dine personoplysninger
Personoplysningerne, der indsamles i forsøget og videregives til Novartis, lægges ind i Novartis’ sikre
elektroniske systemer (computere). Firmaer, som samarbejder med Novartis, har lov til at arbejde i
disse systemer. Efter afslutningen af forsøget vil dine personoplysninger blive opbevaret på
forsøgscentret så længe det kræves i henhold til lokal lovgivning.
En beskrivelse af dette forsøg vil være tilgængelig i registre i de lande, hvor forsøget gennemføres, og
vil ikke indeholde oplysninger, der kan identificere dig direkte. Der vil for eksempel være en beskrivelse
af dette kliniske forsøg på ClinicalTrials.gov.
Et sammendrag af resultaterne kan også blive offentliggjort på konferencer eller i tidsskrifter. Hvis
resultaterne af forsøget præsenteres for offentligheden, vil dit navn ikke fremgå. Nogle myndigheder
kan bede Novartis om at fremlægge data med henblik på gennemskuelighed. De delte data vil dog ikke
identificere dig.
Hvem kan se mine personoplysninger?
Ved at underskrive samtykkeerklæringen giver du tilladelse til at Lægemiddelstyrelsen, sponsor,
investigator og monitor får direkte adgang til din patientjournal, herunder elektronisk patientjournal,
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med henblik på at indhente oplysninger om dine helbredsforhold. Formålet er at kontrollere, at de
oplysninger, der indsamles til brug i forsøget, er korrekte.
Ved at underskrive fuldmagten giver du tilladelse til, at repræsentanter fra udenlandske myndigheder
får direkte adgang til din patientjournal, herunder elektronisk patientjournal, med henblik på at
indhente oplysninger om dine helbredsforhold. Formålet er at kontrollere, at de oplysninger, der
indsamles til brug i forsøget, er korrekte. Fuldmagten gælder i 15 år efter forsøgets afslutning.
De indsamlede personoplysninger bliver opbevaret sikkert og det er kun nedenstående personer, som
har adgang til dem:
•
•

•
•
•
•

Den forsøgsansvarlige læge og forsøgspersonalet.
Novartis,
selskaber
tilhørende
Novartis-gruppen,
Novartis’
personale
tilknyttet
forsøget/forskningen (f.eks. monitorer, og auditører) og autoriserede repræsentanter som f.eks.
kontraktforskningsorganisationer (CRO’er)
En ny virksomhed, der i fremtiden erhverver eller får autorisation til rettigheder fra Novartis eller
dele af Novartis’ forretning
Videnskabsetiske komitéer, der kontrollerer etikken af forsøget
Sundhedsmyndigheder eller andre myndigheder, alt efter hvad der er gældende
Andre tredjeparter (som kan omfatte tredjeparter i andre lande).

Disse personer skal dog behandle personoplysningerne fortroligt. De kan være lokaliseret i Schweiz, i
lande i det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) eller i andre lande, f.eks. USA.
Databeskyttelseslovgivningen i disse lande er muligvis ikke så streng som i Danmark. Novartis vil dog
opbevare dine personoplysninger iht. de samme fortrolighedsstandarder, som er beskrevet i denne
samtykkeerklæring. Andre parter, der samarbejder med Novartis, vil også beskytte og sikre dine
personoplysninger.
Dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger
Du har ret til at gennemse dine personoplysninger. Adgang til personoplysningerne kan dog være
begrænset under forsøget for at beskytte forsøgets integritet. Du kan få adgang til dine
personoplysninger ved afslutningen af forsøget.
Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamlingen og brugen af information, skal du spørge
forsøgslægen. Du skal også fortælle ham/hende, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder i forbindelse
med denne information, f.eks. hvis du beslutter at få rettet nogle personoplysninger eller at trække dit
samtykke tilbage.
Du kan til enhver tid kontakte den person, der er angivet under ’Kontakt’ i denne samtykkeerklæring,
hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring om informeret samtykke eller indsamlingen,
behandlingen eller brugen af dine personoplysninger, således som beskrevet ovenfor. Du har også
mulighed for at kontakte Novartis omkring Novatis’ behandling af personoplysninger ved at skrive til
dataprivacy.nordics@novartis.com. Du er også iflg. loven berettiget til at indgive klage til Datatilsynet.
Hvad er anonymiserede data, og hvem kan bruge dem?
Novartis kan anonymisere dine personoplysninger, hvilket betyder, at dine personoplysninger ikke kan
spores tilbage for at identificere dig. Derfor anses de ikke længere for personoplysninger. Novartis kan
dele disse anonymiserede data med eksterne parter, som omfatter sundhedsmyndigheder og
autoriserede eksterne forskere, for at hjælpe med at forudse, hvordan mennesker muligvis vil reagere
på en behandling i et fremtidigt ikke-relateret forsøg, eller for at lære mere om denne eller andre
sygdomme.
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Forsøgsresultater

Forsøget skal være helt afsluttet i alle lande, før de endelige resultater kan gøres op. Der kan derfor
godt gå noget tid fra du stopper i forsøget, til resultaterne er gjort op. Forsøgets resultater, både
positive, negative og inkonklusive indsendes til publicering og/eller offentliggørelse på en offentligt
tilgængelig database med resultater fra klinisk forsøg.
En beskrivelse af forsøget er tilgængelig på www.ClinicalTrials.gov . Du kan søge på denne
hjemmeside ved at bruge forsøgsnummeret (Eudract nummer). Hjemmesiden vil ikke indeholde
oplysninger, der kan identificere dig og vil højst indeholde et sammendrag af resultaterne.
Offentliggørelse af Novartis’ forsøg kan også findes på følgende hjemmeside:
www.novartis.com/innovation/research-development/clinical-trials/index.shtml
Når forsøget er afsluttet, vil forsøgslægen give dig besked om resultatet af forsøget.

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i
forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Hvis du vil
vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Afdelingslæge Brian Thomas Kornblit
Hæmatologisk Klinik L 4032
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 3545 6584
E-mail: brian.thomas.kornblit@regionh.dk

Informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
TITEL:
Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling
hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter
knoglemarvstransplantation.

Deltagernummer:______________________
Erklæring fra forsøgsdeltageren:
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og ulemper
til at sige ja til at deltage.
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Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste
nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.
Jeg giver samtykke til at deltage i forskningsprojektet og til, at mit biologiske materiale udtages med
henblik på opbevaring i en forskningsbiobank. Jeg har fået kopi af dette samtykkeark samt en kopi af
den skriftlige information om projektet.
Forsøgspersonens navn: ___________________________________________________________
Dato:________________Underskrift:____________________________________________________
Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem om dig i forskningsprojektet vil du blive
informeret. Vil du frabede dig information om nye væsentlige helbredsoplysninger, som kommer frem
i forskningsprojektet, bedes du markere her: ______________ (x)
Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets resultat samt eventuelle konsekvenser for dig?:
Ja ______ (sæt x)

Nej ______ (sæt x)

Erklæring fra den, der afgiver information:
Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget og har
haft mulighed for at stille spørgsmål til mig.
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om
deltagelse i forsøget.
Navnet på den, der har afgivet informationen:
_________________________________________________________

Dato:_____________________ Underskrift: ______________________________________________
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Fuldmagt til et videnskabeligt forskningsprojekt

FULDMAGTSERKLÆRING
Forsøgets titel:
Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige
behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter
knoglemarvstransplantation.
Jeg giver fuldmagt til, at udenlandske sundhedsmyndigheder, f.eks. FDA, den amerikanske
lægemiddelstyrelse, og EMA, det europæiske lægemiddelagentur kan få direkte adgang til min
patientjournal, herunder elektronisk patientjournal, med henblik på at indhente oplysninger om mine
helbredsforhold. Fuldmagten er gældende i 15 år efter forsøgets afslutning. Alle oplysninger vil blive
behandlet strengt fortroligt i overensstemmelse med myndighedernes krav. Formålet er, at man skal kunne
foretage inspektion af data med henblik på at sikre, at forsøget forløber planmæssigt og i henhold til
protokollen.
Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Forsøgspersonens navn (skrives af forsøgspersonen): ____________________________________

Dato (skrives af forsøgspersonen): _____________________

Underskrift:______________________________________________

Lægemiddelstyrelsen J.nr.: 2017053988
Eudract nr.: 2016-004432-38
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden J. nr.: H-17014975
DK ICF skabelon v5 – 08-Sep-2016. Global ICF v00.00 dateret 14-Mar-2017. Protokol v00 dateret 14-Mar-2017.

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
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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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