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SAMTYKKEERKLÆRING (01.02.16)  

Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget tilstrækkelig mundtligt som skriftligt in-
formation om forskningsprojektet: ”Screening for kolorektal cancer (tarmkræft): Test baseret på 
blodprøver”, hvor der ønskes udtaget blodprøver efter min deltagelse i den offentlige screening 
for tarmkræft.  

Med min underskrift accepterer jeg, at der udtages blodprøver på i alt 90 ml til forsk-
ningsbrug. Desuden accepterer jeg, at blodprøverne gentages efter hhv. 2 og 4 år – jeg er informe-
ret om, at jeg løbende bliver informeret om tidspunkterne. Jeg indvilliger samtidig i, at disse prø-
ver gemmes i en biobank til senere analyse af molekyler, herunder proteiner og gensekvenser (de-
le af arvemassen), som kan have betydning for en nærmere afklaring af sygdomme i tyktarmen. 
Desuden accepterer jeg, at fremtidige projekter, hvori mine prøver måtte blive anvendt, skal god-
kendes af Den Videnskabsetiske Komité, som agerer på mine vegne. Jeg er informeret om, at mine 
blodprøver og data – minus navn og cpr.nr. – kan sendes til danske og udenlandske samarbejds-
partnere/laboratorier til analyse og beregning. Jeg er informeret om, at mine personlige data ikke 
på noget tidspunkt vil være tilgængelige for uvedkommende og ikke kunne aflæses af de samlede 
resultater af projektet. Endelig accepterer jeg, at forskerholdet bag projektet indhenter oplysnin-
ger om evt. nuværende og fremtidige sygdomme fra min journal. Jeg er også informeret om, at jeg 
er blevet bedt om deltagelse i projektet mhp. på mulig forbedring af den fremtidige screening for 
tarmkræft. Samtidig er jeg informeret om, at jeg via projektet ikke vil kunne få yderligere oplys-
ninger om min helbredstilstand eller resultatet af mine blodprøvr. Endelig er jeg informeret om, at 
det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan trække mit skriftlige tilsagn mundtligt tilbage, 
uden at dette vil påvirke den nuværende eller fremtidige evt. behandling af mig. 
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underskrift (deltager) 
 
________________________________________________________________________ 

underskrift (projektsygeplejerske/projektbioanalytiker) 
 

Som forsøgsansvarlig er jeg overbevist om, at der er givet tilstrækkelig mundtlig og skriftlig infor-
mation om projektet, således at der kan træffes en endelig beslutning om deltagelse i projektet 

 
 

________________________________________________________________________________ 
underskrift forsøgsansvarlige læge 

 Hvis De vil have tilsendt information om resultatet af projektet – sæt kryds 

Hvis De ønsker, vil De få udleveret en kopi af den underskrevne samtykke erklæring 


