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Appendix 1A  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in Obstetrics 
(EPiMAP Obstetrics)       
  

Prosjektnavn: Europeisk praksis i behandling av utilsiktet punksjon av dura i forbindelse 
med fødsel. 
 

 

FORESPØRSEL  OM  DELTAGELSE  I  FORSKNINGSPROSJEKT 

 
 
K JÆRE KVINNE  

 
Du inviteres med dette til deltakelse i et forskningsprosjekt som er igangsatt av den Europeiske 
Anestesilegeforeningen (ESA) 
Før du bestemmer deg for å delta i studien vil vi be deg om å lese nøye gjennom denne informasjonen som 
beskriver hensikten med studien, og hva det eventuelt vil innebære for deg å delta. 

  
 Bakgrunn og hensikt med studien: 

  

      Dette er et spørsmål til deg om å delta i en studie. Denne studien er et europeisk initiativ for å få en oversikt 
over hvorledes en sjelden komplikasjon av epiduralbedøvelse behandles i ulike deler av Europa. Denne 
komplikasjonen kalles utilsiktet perforasjon av dura (beskrives nedenfor). 

  

Beskrivelse av studien 

    Epiduralbedøvelse ved fødsel og keisersnitt er en vanlig og veletablert smertelindrings metode. En sjelden 
komplikasjon av denne prosedyren er såkalt utilsiktet perforasjon av dura, hvor det ved et uhell blir stukket hull i 
den tynne membranen som dekker ryggmargskanalen. Dette vil ofte føre til hodepine, såkalt 
postdurapunksjonshodepine (PDPH). Det finnes flere måter å behandle PDHD slik som anleggelse av en såkalt 
blodlapp eller konservative metoder (smertestillende, væske, sengeleie, etc). Sjansen for å bli bra umiddelbart 
etter behandlingen med en blodlapp ligger rundt 50-60%, og noe mindre for de konservative metodene. 
Hvorledes en behandler denne hodepinen vil variere mellom ulike sykehus og land. I tillegg er det behov for mer 
kunnskap om hvorfor behandling virker eller feiler ved denne lidelsen.  

I denne undersøkelsen ønsker vi å observere og dokumentere hvorledes ditt sykehus behandler denne type 
sjeldne komplikasjoner. I forbindelse med dette vil vil følge deg tett opp i en periode fra en uke til 3 måneder.  

  
Hva innebærer studien: 
  
Hvorvidt du bestemmer deg for å delta eller ikke vil ikke på noen måte endre den medisinske behandlingen du vil 
få. Hvis du bestemmer deg for ikke å delta i studien vil dette ikke endre behandlingen. Behandlende lege vil ikke 
endre på noen ting, verken under innleggelsen på sykehuset eller etter du er kommet hjem. Hvis du blir med i 
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studien vil vi observere og notere ned din grad av hodepine. Vi vil benytte standardiserte metoder som benyttes 
daglig i sykehuset. En anestesilege (lege som er spesialist i å legge inn epiduralnåler) vil intervjue deg regelmessig 
og gi deg råd om hvorledes du best kan bli behandlet for din hodepine, slik at du raskest mulig kan reise hjem. Alle 
data som hentes fra deg og fra din journal vil være konfidensielle. Det vil ikke være mulig for andre enn din 
anestesilege å identifisere deg fra disse data. Det skal ikke endres på noe behandling, slik at du fortsatt vil få den 
beste behandlingen som sykehuset ditt kan tilby deg.  

  
Mulige fordeler og ulemper:  
  

 Av ting som kan anses som mulige fordeler ved deltagelse i denne studien kan nevnes en tettere 
oppfølging av anestesilege, samt hyppigere registrering og overvåkning av deg mens du er inneliggende. 
Du vil også ha mulighet for å stille utdypende spørsmål underveis. da både sykepleier og anestesilege vil 
være til stede mye av tiden. Ved å delta i denne studien vil du og hjelpe oss med å innhente ny og 
interessant viten vedrørende praksis for behandling av denne typen plager i de forskjellige europeiske 
landene.  

 

 Deltakelse i studien vil innebære at vi vil registrere noe mer data på  deg enn det som er vanlig.  
 
Frivillig deltakelse -  ønske om  å trekke deg fra studien 
 
Det er frivillig å delta i studien. Selv om du har bestemt deg for å delta, kan du når som helst trekke deg fra 
studien, og du behøver ikke begrunne  hvorfor du eventuelt trekker deg.  De data som på daværende tidspunkt er 
innsamlet vil ikke bli slettet. Denne beslutningen vil ikke ha innvirkning på vår videre oppfølging av deg. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg: 
  
For å utføre denne studien vil vi innhentet og trekke ut noe av den informasjonen som finnes i din journal. Din 
tillatelse vil gi oss muligheten til å innhente og oppbevare informasjon på følgende måte:  

 informasjonen vil bli lagret i en computer database for alle deltakere 

 Etter at data er innhentet vil du kun bli identifisert via et nummer. Ingen data som kan settes i forbindelse 
med din person vil kunne bli avdekket. 

 
Resultatene av studien 
 
            Studieresultatene fra denne studien vil bli publisert i et større  internasjonalt medisinsk tidsskrift. I 
artikkelen vil alle sykehus som er med bli publisert og alle studielederne ved de enkelte sykehus vi ha en kopi. 
  
Eventuelle spørsmål omkring denne studien 
  
Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å trekke deg fra studien eller har spørsmål vedrørende denne, kan du 
kontakte xxxx (Anestesilege) på telefonnummer, xxxxx 
Hvis du har spørsmål vedrørende dine rettigheter som deltaker i studien kan du ta kontakt med vårt lokale 
personvernombud: _______________________________, med telefon _______________________ 

 
Takk for at du tok deg tid til å lese denne informasjonen 
Dato:…………………………  
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Appendix 1B 

SAMTYKKE ERKLÆRING FOR DELTAGELSE I STUDIE  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 
Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)       

 

Senternummer:  

Studienummer; EPiMAP obstetrics/NCT023362828 

Pasientidentifikasjonsnummer: E___-___-___ 

Lokal studieleder:____________________ 

  
Vennligst bekreft alle punktene (Kryss av): 

                                                                                        
1. Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått informasjonsskrivet datert 1.oktober 

2015 for ovenstående studie. Jeg har hatt mulighet til å tenke over informasjonen, 

rådføre meg og fått besvart spørsmål ved uklarheter:  

 2. Jeg forstår at min deltakelse er frivillig og at jeg kan trekke meg fra studien når 

som helst uten begrunnelse, og uten at det vil gå ut over behandlingen og/eller 

rettigheter  

 3. Jeg forstår at relevante deler av min journal og andre data som samles i løpet 

av studien vil kunne bli vurdert av medlemmer fra den europeiske 

anestesilegeforeningen (ESA) og fra nasjonale og internasjonale regulerende 

myndigheter. Jeg gir tillatelse til disse personene.  

4. Jeg er inneforstått med at min allmennlege vil bli informert om min deltakelse i 

studien.    

5.Jeg er inneforstått med studiens formål og utførelse og ønsker å delta  

 

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Signatur (Prosjekt deltager/pasient)   Sted og Dato (DD.MM.YY)      
  
  
 
 Jeg bekrefter herved at jeg har informert overnevnte om studien og dets innhold 
 
   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Sted og Dato (DD.MM.YY)       Signatur (Anestesilege) 
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Appendix 1C 

SAMTYKKESKJEMA  I  DE  TILFELLE  HVOR  DET  ER  VANSKELIG  FOR  

PASIENTEN  Å  FORSTÅ   INFORMASJON  OG  STANDARD  

SAMTYKKESKJEMA 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 
Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)       

 En Europeisk prospektiv multisenterstudie 

                                                                                        
Under henvisning til forespørsel om at …………………………………………….(fornavn og etter navn på 
pasient) deltar i ovennevnte studie, erklærer jeg, ……………………………………… (fornavn og etternavn), 
som  ………………………………..  (pårørendeforhold til pasienten) at:  
 

 jeg har lest informasjonen  
 Har hatt muligheten til å spørre spørsmål omkring studien 
 Har mottatt tilstrekkelig informasjon om studien 

 
Jeg har også hatt samtale med ……………………..   (navn på utprøver), og jeg er inneforstått med at en 
deltakelse i studien ikke vil påvirke den medisinske behandlingen som pasienten jeg representerer vil 
motta.  
 
Jeg er inneforstått med at hennes deltakelse i studien er frivillig 
 
Jeg er inneforstått med at hun kan trekke seg fra studien 
 

 Når hun måtte ønske det 
 Uten å måtte begrunne dette 
 Uten at dette på noen måte vil påvirke den medisinske behandlingen   

 
……………………………….. (navn på deltaker) har, mens jeg har vært tilstede, blitt gitt all nødvendig 
informasjon på en best mulig måte, og at hun har sagt ja til å delta i studien 
 
Jeg gir således min tillatelse til at  ……………………………. (deltakers navn) deltar i denne studien  
 
 
Sted……………………………………..                                           dato………………………………… 
 
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Signatur pårørende                         Signatur utprøver      
  
  
 


