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SKRIFTLIG INFORMATION TIL KOMMENDE FORÆLDRE FOR ET FOR TIDLIGT FØDT BARN 
 

Blodets størkningsevne hos for tidligt fødte børn 
 
Vi giver Jer denne deltagerinformation, for at forespørge Jer om I vil deltage i et forskningsprojekt 
sammen med jeres barn. 
 
Før I beslutter, om I vil deltage i forskningsprojektet, vil vi grundigt informere jer om, hvad 
projektet går ud på, og hvorfor vi gennemfører dette projekt. Vi vil bede jer læse denne 
deltagerinformation og vedlagte generelle information. Informationen bliver uddybet ved en 
samtale, hvor I også har rig mulighed for at stille spørgsmål.  
I vil få minimum 30 minutters betænkningstid inden I beslutter Jer. 
 
Baggrund for forskningsprojektet 
Blodet størkner normalt ved hjælp af blodplader, men noget tyder på at blodpladerne hos for tidligt 
fødte børn er umodne og dermed ikke er så gode til at få blodet til at størkne. Vi ved i dag meget 
lidt om modningen af blodplader hos for tidligt fødte børn, fordi det tidligere har krævet meget blod 
at undersøge dette. Vi har i vores forskningslaboratorium udviklet en metode, der kræver små 
mængder blod til at analysere funktionen af blodpladerne hos små, nyfødte børn. Dette giver nu 
mulighed for at få ny viden om blodets størkningsevne hos for tidligt fødte børn. 
 
Formålet med forskningsprojektet 
Formålene med projekt er 1) at undersøge hvordan blodpladerne modnes hos for tidligt fødte børn 
de første uger efter fødslen, 2) at sammenligne med blodpladernes funktion hos for tidligt fødte 
børn med børn født til tiden, 3) at undersøge om en blodprøve fra navlesnoren kan bruges til at 
vurdere spædbørns blodplader.  
 
Hvad indebærer deltagelsen? 
Efter alle fødsler i Danmark bliver der taget blod fra navlesnoren med henblik på at vurdere blodets 
surhedsgrad under fødslen. I forbindelse med dette vil der, hvis I vælger at deltage, efter fødslen 
blive taget en ekstra blodprøve på 1,8 ml fra navlesnoren, hvilket svarer til under en halv teskefuld.  
I løbet af de første 24 timer efter fødslen vil vi også komme op på afdelingen og tage en 1,8 ml 
blodprøve fra Jeres barns albuebøjning. I efterforløbet skal der yderligere tages to blodprøver fra 
Jeres barn, dem vil vi tage efter 2 til 4 uger og 4 til 9 uger. 
Hvis muligt vil projektblodprøverne blive taget i forbindelse med standard blodprøver, således at 
Jeres barn stikkes det færreste antal gange. 
 
Derudover vil vi bede om jeres tilladelse til at få videregivet de relevante oplysninger fra Jeres 
barns journal vedrørende barnets fødsel, vægt og sygdomsforløb. Endelig vil vi i løbet af disse uger 
stille Jer som forældre nogle spørgsmål om graviditeten. 
 
Kan vi fortryde? 
Det er helt frivilligt for Jer at lade Jeres barn deltage i forskningsprojektet. I kan til enhver tid 
trækkes Jeres barn ud af forskningsprojektet, uden det får nogle konsekvenser for Jer eller Jeres 
barn. Vi kan afbryde Jeres barns deltagelse, hvis det ikke er muligt at tage blodprøven. 
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Hvad sker der med barnets blod? 
Efter at blodprøverne er blevet taget, bliver størkningsevnen og blodpladeantallet analyseret. Der 
kan være blod i overskud efter undersøgelserne, og vi vil spørge Jer om tilladelse til at opbevare 
dette i fryseren (en såkaldt biobank), indtil projektet afsluttes med henblik på eventuelle ekstra 
analyser. Herefter vil det blive anonymiseret. Det er muligt at deltage i forsøget uden at blodet 
gemmes i biobanken. 
 
Hvilke fordele eller risici er der ved at deltage? 
Der er ingen risiko eller ubehag for hverken mor eller Jeres barn forbundet med at tage en 
blodprøven fra navlesnoren. Blodprøverne fra albuebøjningen er ikke forbundet med nogle 
bivirkninger på langt sigt, men det kan give et lille blåt mærke ved indstiksstedet umiddelbart efter 
blodprøvetagningen. I hele forløbet tages i alt 5,4 ml blod. Da mængden af blod er så lille i forhold 
til den mængde blod, Jeres barn har i kroppen, og det udtages over en periode på 4 til 9 uger, udgør 
dette ikke en sundhedsrisiko for Jeres barn. Prøverne vil blive taget af bioanalytikere, der er vant til 
at tage prøver fra helt små børn, således at prøvetagningen er forbundet med mindst mulig ulempe.  
Der kan være uforudsete risici forbundet med forsøget, men blodprøverne er en dagligdags velkendt 
undersøgelse. 
 
I eller Jeres barn har ikke direkte gavn af at deltage i forskningsprojektet. Resultaterne kan derimod 
være til gavn for fremtidige for tidligt fødte spædbørn og børn født med forstyrrelser i blodets 
størkningsevne. 
 
Generelle vilkår for deltagelse i forskningsprojekter 
Vi vil opfordre Jer til at læse om de generelle vilkår for deltagelse i forskningsprojekter i det 
vedlagte tillæg: ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”. 
Alle oplysninger og resultater fremkommet ved deltagelse i forskningsprojektet, vil blive behandlet 
fortroligt og er omfattet af tavshedspligt. 
 
Der er ikke omstændigheder hvorunder, projektet som helhed kan blive afbrudt. Jeres barn kan 
blive udelukket fra projektet, hvis det ikke er muligt at tage blodprøverne. 
 
Økonomien i forskningsprojektet 
Dette sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forskergruppens eget initiativ.  
Elsass Fonden har støttet projektet med kr. 261.000 til Alexander K. D. Grevsen løn og 
laboratorieundersøgelser. Ingen i forskningsgruppen har økonomisk tilknytning til virksomheder 
eller fonde med interesse i forsøget. 
 
Der gives intet vederlag ved deltagelse i forsøget. 
 
Hvem samarbejder vi med? 
Forskningsprojektet foregår i et samarbejde mellem forskere fra Blodprøver og Biokemi samt 
Nyfødt og Intensivt afsnit, Aarhus Universitetshospital. 
 
Forskningsprojektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland og af 
Datatilsynet. 
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Forsøgsresultater 
Hvis I er interesseret i oplysninger om forskningsprojektets samlede resultater, sender vi gerne 
de endelige resultater til Jer, når de foreligger. Resultaterne forventes udgivet i et internationalt 
videnskabeligt tidsskrift. 
 
Vi håber, at I med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i 
forskningsprojektet, og at I føler Jer rustet til at tage beslutningen om Jeres barns eventuelle 
deltagelse. 
 
Har I spørgsmål? 
Hvis I vil vide mere om forsøget eller de efterfølgende resultater, er I meget velkommen til at 
kontakte projektkoordinator Alexander K. D. Grevsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Alexander K. D. Grevsen 
Lægestuderende  
Blodprøver og Biokemi  
Aarhus Universitetshospital  
Tlf: 61 68 13 98 
E-mail: alegre@rm.dk  
 
 
 
 
 


