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Skriftlig information til undersøgelses deltagere 
”Effekten af konditionering ved svangerskabsforgiftning” 

 
Du er blevet henvist til svanger-ambulatoriet, idet du har forhøjet blodtryk og evt. protein i 
urinen og dermed er i risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning. 
 

Vi vil anmode dig om deltagelse i videnskabelig undersøgelse, hvor vi ønsker at un-
dersøge om behandling med konditionering påvirker blodtrykket og immunforsvaret 
hos gravide kvinder med svangerskabsforgiftning.  
 

Konditionering er en behandling, hvor man med en blodtryks manchet kortvarigt afklemmer 
blodforsyningen til den ene arm. I fire perioder á hver 5 minutter oppustes en blodtryksman-
chet på den ene arm med et almindeligt elektronisk blodtryksapparat.  
 

Tidligere undersøgelser har vist, at en sådan behandling kan være med til at sænke blodtryk-
ket. Hvor stor effekt, der kan opnås hos kvinder med svangerskabsforgiftning er i imidlertid 
ikke endelig klarlagt. 
 
Hvad går undersøgelsen ud på? 
Vælger du at deltage, skal du gennemgå et 7 dages behandlingsforløb med daglig 
blodtryksmålinger samt oppustning af en elektronisk blodtryksmanchet på den ene 
overarm i 4 gange 5 minutter. Dette foregår hjemme hos dig selv. 
Endvidere vil der blive taget en blodprøve (ca 50ml) på inklusionsdagen og dag 7 i 
forløbet, hvor vi måler dit immunforsvars reaktion på behandlingen.  
 
Projektlederen vil ved dit første besøg på Klinik for gravide give dig mundtlig og skriftlig infor-
mation om studiet. Der skal samlet deltage 20 gravide kvinder med svangerskabsforgiftning 
(Systolisk blodtryk over 140 og/eller diastolisk blodtryk over 90) før graviditetsuge 37. 
 

 
  

Inklusionssamtale på svangerambulatoriet, AUH ved projekt medarbejder. Vejning, måling af 
blodtryk og blodprøver (50 ml). Introduktion til blodtryksmåling og RIC behandling samt udlevering 
af udstyr 

Dag 2, 3, 4, 5, 6 og dag 7:  
Morgen mellem kl. 8-10: 

• BT måling, se vejledning 
• RIC behandling på venstre arm, se vejledning  
• BT måling, se vejledning  

Aften mellem kl. 20-22: 
• BT måling, se vejledning 

Dag 7: 
Afsluttende samtale ved projektmedarbejder på svangerambulatoriet, AUH. Vejning samt måling 
af blodtryk og blodprøver (50ml) 

  

Dag 1, Opstartsdag i hjemmet: 
• BT måling, se vejledning 
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Det er helt frivilligt om du ønsker at deltage 
Det er frivilligt at deltage. Du har ret til 24 timers betænkningstid efter anmodning om delta-
gelse og ret til at medbringe en bisidder ved informationsgivning. 

Såfremt du vælger at deltage, kan du på ethvert tidspunkt og uden begrundelse trække sam-
tykket til deltagelse tilbage og udtræde af forsøget, uden at dette påvirker din nuværende eller 
fremtidig behandling.  

Endvidere vil du med dit samtykke giver forsøgsansvarlig og eventuel repræsentant mulighed 
for at anvende journaloplysninger med henblik på at lave kvalitetskontrol af projektet. 
 

Hvad sker der, hvis jeg ikke deltager i undersøgelsen? 
Vælger du ikke at deltage, vil du blive behandlet efter afdelingens sædvanlige retningslinjer, 
hvilket ikke rutinemæssigt medfører brug af blodtryksmanchet. 
 

Fordele og ulemper:  
Konditionering har i tidligere undersøgelser ikke været forbundet med bivirkninger. I forbindel-
se med oppustning af blodtryksmanchetten kan der være forbigående lette smerter i den be-
handlede arm.  
 

Behandlingsforløbet foregår hjemme hos dig selv.  
Du skal ved deltagelse følge ovenstående program samt indrapportere dit blodtryk, behand-
lings-succes samt mængden af medicin du tager via et udleveret skema eller elektronisk.  
 
 

Blodprøven (50ml) på inklusionsdagen og syvende dag i studiet bliver analyseret, når alle 
blodprøver er indsamlet. Efter endt analysering kasseres eventuelt overskydende blod. 
 

Nytte værdi 
Med din deltagelse er du med til at indsamle oplysninger, som forventes at kunne være til 
gavn for fremtidige patienter. Er behandlingen fordelagtig, vil denne måske i fremtiden anven-
des rutinemæssigt til kvinder med svangerskabsforgiftning. 
 

Økonomi 
Studiet er forskerdrevet og initiativtagerne er projektlederne. Der ansøges om økonomisk støt-
te ved fonde til dækning af udgifter ved blodprøveanalyser (60.000kr). Pengene vil blive indsat 
på en forskningskonto, der administreres af Regnskabsafdelingen på Aarhus Universitetshospi-
tal, Skejby og er undergivet offentlig revision. Ingen af de læger eller sygeplejersker, der har 
med studiet at gøre, har økonomisk fordel derved. 
 

Etik 
Undersøgelsen er godkendt af den Videnskabsetiske Komité for region Midt og anmeldt til Da-
tatilsynet.  
 

Alle oplysninger om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger 
som fremkommer i forbindelse med undersøgelsen er omfattet af tavshedspligt. Oplysninger 
gemmes i anonymiseret form i 15 år. Autoriserede personer med tilknytning til undersøgelsen 
blandt andet undersøgelsespersonale vil få adgang til din hospitalsjournal. 
 

Du har ifølge offentligheds-lovgivningen mulighed for at få aktindsigt i undersøgelsesprotokol-
ler.  
 

I anonymiseret form vil såvel positive, negative og inklusive resultater offentliggøres eller præ-
senteres af undersøgerne i internationale videnskabelige medier. 
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Afbrydelse af studiet 
Oplever du forværring i din helbredstilstand eller ønsker du ikke at gennemføre studieforløbet 
kan du til en hver tid udgå af studiet.  
 

Forsikring 
I forbindelse med din deltagelse i undersøgelsen har du i tilfælde af skader relateret til 
fejl/forsømmelser mulighed for at klage og søge erstatning i henhold til Lov om klage- og er-
statningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Endvidere er du dækket af Århus Universitets 
hospitals patientforsikring. 
 
 

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at del-
tage i undersøgelsen, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle delta-
gelse. Du kan læse mere om dine rettigheder her:  

• ”Forsøgspersoners rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt”.  
http://www.nvk.dk/~/media/NVK/Dokumenter/Fr_du_beslutter_digpdf.pdf?la=da 

 
Ønsker du mere information om undersøgelsen inden du beslutter dig, er du velkommen til at 
kontakte nedenstående telefonisk eller per mail. 
 
Med venlig hilsen 
 

Ansvarlig undersøgelsesleder:  
Adjunkt, ph.d. Kristine Liendgaard 

 
Undersøgelsesledere: 

Overlæge, professor Hans Erik Bøtker. Afdelingen for Hjertesygdomme 
Overlæge, professor Niels Ulbjerg. Kvinde sygdomme og fødsler 

Overlæge, professor Tine Brink Henriksen. Børn og Unge 
 

Aarhus Universitets Hospital, Klinik for Gravide, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, indgang H 14, kryds-
punkt H 206, 8200 Århus N 

 
E-mail: k.moller@clin.au.dk Telefon: 2874 8771  

http://www.nvk.dk/%7E/media/NVK/Dokumenter/Fr_du_beslutter_digpdf.pdf?la=da
mailto:k.moller@clin.au.dk
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Informeret samtykke til deltagelse i en  
sundhedsvidenskabelig undersøgelse:  

”Effekten af konditionering ved svangerskabsforgiftning” 
 
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information, og jeg ved nok om formål, metode, fordele og 
ulemper til at sige ja til at deltage. 
 
Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg altid kan trække mit samtykke tilbage uden at 
miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling. 
 
Jeg giver samtykke til, at deltage i forskningsprojektet og til, at mit biologiske materiale udta-
ges med henblik på opbevaring i en forskningsbiobank. Jeg har fået en kopi af dette samtyk-
keark samt en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug.    
 
Forsøgspersonens navn:  
 
__________________________________________________________________ 
 
Dato: _____________  
 
Underskrift:_________________________________________________________ 
 
 
Ønsker du at blive informeret om denne sundhedsvidenskabelige undersøgelses resultat samt 
eventuelle konsekvenser for dig?   Ja: _____________(sæt x)     Nej: _____________ (sæt x) 
 
 
Erklæring fra undersøgelsesansvarlig, der afgiver information: 
Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtligt og skriftlig information om forsøget. 
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning 
om deltagelse i forsøget. 
 
Navn på den, der afgiver information:  
 
___________________________________________________________________ 
 
Dato: _____________  
 
Underskrift:_________________________________________________________ 
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