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GFORSØGSPERSON

‑Gør en forskel
Professionelt team

Forsøgspersoner bliver mødt og behandlet  
af et professionelt team bestående af læger,  
sygeplejersker og bioanalytikere. Teamet har 
stor erfaring indenfor lægemiddelforsøg.

Tryghed

Forsøgspersoner deltager løbende i besøg på 
forsøgscentret, og de kan derudover kontakte  
forsøgscentret ved behov/spørgsmål. Forsøgs-
personer vil ved hvert besøg tale med en syge-
plejerske og der er mulighed for at tale med en 
læge.
Forsøgscentret vil have et tæt samarbejde med 
den praktiserende læge.
Alle oplysninger vedrørende forsøgspersoner  
bliver behandlet og opbevaret strengt fortroligt.

Rettigheder

Alle forsøgspersoner skal have en grundig 
mundtlig og skriftlig information om forsøget,  
inden de beslutter sig for deltagelse. Hvis  
forsøgspersoner beslutter sig for deltagelse, skal 
de underskrive en samtykkeerklæring. 
Det er frivilligt at deltage, og forsøgspersoner 
kan til hver en tid trække deres samtykke tilbage 
uden begrundelse.
Forsøgspersoner har ret til betænkningstid inden 
de evt. beslutter sig for deltagelse. 
Det kan anbefales at have en bisidder med til det 
første møde.

Forpligtelser

Der er også forpligtelser for forsøgspersoner 
når de deltager i et forsøg. De skal komme til de 
planlagte besøg og tage forsøgsmedicinen som 
foreskrevet. Hvis de indlægges skal de kontakte 
forsøgscentret.
Forsøgspersoner skal informere forsøgspersonalet 
om de problemer der opstår i forbindelse med  
deres helbred under forsøget, da disse data kan 
have betydning for forsøgets resultat.

Bettina Mortensen, projektsygeplejerske  
bettina.mortensen@rn.dk
Camilla Fragtrup Hellum, projektsygeplejerske  
c.hellum@rn.dk


