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Appendiks 1A 

Håndtering af utilsigtet perforation af hinden, der omslutter rygmarvskanalen, i 

forbindelse med rygbedøvelse til fødsler eller kejsersnit. Et europæisk studie (EPiMAP 

Obstetrics). 

Studie Design: Et europæisk observationelt, prospektivt multicenter studie.  

IN FOR MATION  O MK RIN G EPIMAP  S TUDI ET .  
T IL  PATIEN TEN  

Vi vil bede dig om at deltage I det nedenfor beskrevne studie, som udføres af det Europæiske selskab for 
anæstesiologi (European Society of Anaesthesiology). Inden du giver tilsagn til deltagelse i studiet vil vi bede om at 
du læser nedenstående nøje. Du vil her finde information om formål med studiet, samt din rolle heri.   
 
Formål med EPIMAP studiet: 
Studiet har til formål at belyse hvorledes man i de europæiske lande håndterer en speciel form for 

hovedpine (postspinal hovedpine), der i sjældne tilfælde kan opstå efter rygbedøvelse til fødsler eller 

kejsersnit, når der i forbindelse med bedøvelsen sker en utilsigtet perforation af hinden, der omslutter 

rygmarvskanalen. 

Beskrivelse af studiet: 
Rygbedøvelse som smertebehandling under en fødsel er en velkendt og meget anvendt procedure. Dette gælder 
både for den vaginale forløsning og ved kejsersnit. 

En komplikation til denne procedure, om end sjælden, er utilsigtet dura punktur (punktur af den hårde 
hjernehinde). Dette kan give hovedpine, kaldet post spinal hovedpine (Post-dural-puncture-headache =PDPH). 
Der findes flere behandlingsmuligheder, herunder blood-patch. (en behandling hvor man sprøjter noget af 
patientens eget blod ind ved perforationen i den hårde hjernehinde) eller mere konservative behandlinger 
(smertestillende medicin, væsketilførsel, sengeleje etc.). Chancen for fuld effekt af blood-patch ligger omkring 50-
60 % og lavere for de øvrige angivne, mere konservative, metoder. Håndteringen af post spinal hovedpine er 
forskellig fra land til land og sygehuse imellem. Dette skyldes utilstrækkelig forskning på området. Det aktuelle 
studie er nødvendigt for at bedre behandlingstilbuddet. 

I denne undersøgelse vil vi gerne observere og beskrive hvorledes den sjældne komplikation med postspinal 
hovedpine efter rygbedøvelse, som led i en fødsel håndteres på dette sygehus. Vi vil derfor gerne følge dig i en 
periode op til 3 måneder.  

Hvad betyder det for dig at deltage? 
Hvorvidt du deltager eller ej, har ingen indflydelse på din behandling. Din behandling vil således være den samme 
uanset om du deltager eller fravælger dette. Dette gælder både under indlæggelse og efter udskrivning fra 
hospitalet.  
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Hvis du giver tilsagn til deltagelse i dette studie vil vi observere og beskrive din hovedpine ihht gældende 
standardiserede metoder til vurdering af smerte. En anæstesiolog (en læge med speciale i rygbedøvelse) vil 
interview dig og give dig råd og vejledning I hvordan din hovedpine bedst håndteres og afhjælpes, så du kan 
komme hjem og være hos din familie. 

De data vi registrerer og benytter fra din journal og de interview, vi gennemfører, er anonymiserede således at 
kun den behandlingsansvarlige læge ved de stammer fra dig. Da det ikke er et interventions studie, har din 
deltagelse ikke betydning for den behandling du vil blive tilbudt. Du vil blive behandlet efter hospitalets gældende 
retningslinjer. 

At trække sit samtykke tilbage:  

Selvom du har givet dit samtykke til at deltage I studiet, kan du trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst 
tidspunkt, hvis du skulle ønske det, uden nærmere begrundelse herfor. 

Fortrolige oplysninger og brugen af disse  

I studiet har vi brug for at læse din sygehusjournal og registrere og benytte informationen vedrørende din 
rygbedøvelse, din hovedpine og behandling af din hovedpine. Dit samtykke til deltagelse i studiet, vil give os lov til 
at benytte oplysningerne som beskrevet herunder: 

 Informationen vil blive gemt I en computerbaseret database.  

 Når de relevante data er registreret, vil du kun kunne identificeres via et nummer, ingen data som kan 
identificere dig som person, herunder cpr-nummer, vil blive registreret i databasen.  
 
Studiets resutater 

Studiets resultater vil blive publiceret i et internationalt tidsskrift, de deltagene centre vil fremgå og alle 
tilknyttede forskningsvarlige vil råde over en kopi, som man ved ønske kan rekvirere. 

Et samtykke givet her er kun gældende for dette studie. 

Spørgsmål, tvivl og deslige omkring dette studie bedes gå til: 

EPIMAP ansvarshavende: _______________________________________Tlf.:________   

Hvis du har spørgsmål omkring dine rettigheder som patient i forbindelse med deltagelse i dette studie, kan du 
kontakte De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark (2 komiteer) Tlf. 20 59 89 30 / 29 20 22 51 / 29 20 
22 52 / 29 20 12 03 E-mail: komite@rsyd.dk Hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/ komite. 

 

Tak fordi du tog dig tid til at læse ovenstående.  

Dato:_______________________  
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Appendiks 1B  

SAMTYKKEERKLÆRING 

Håndtering af utilsigtet perforation af hinden, der omslutter rygmarvskanalen, i 

forbindelse med rygbedøvelse til fødsler eller kejsersnit. Et europæisk studie 

(EPiMAP Obstetrics). 

Studie Design: Et europæisk observationelt, prospektivt multicenter studie. 

Center Nummer: E _ _ _ - _ _ _   

Studie Nummer: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828  

Patient identifikations nummer for dette studie: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _  

Navn på den forskningsansvarlige: ________________   

 

1. Jeg bekræfter at have læst og forstået informationen vedrørende dette studie 

(informationsmaterialet dateret d. 1.oktober 2015, version 1.0). Jeg bekræfter at jeg har 

haft tilstrækkelig betænkningstid, mulighed for at stille spørgsmål vedrørende studiet og at 

evt. spørgsmål er blevet besvaret tilfredsstillende. 

2. Jeg er informeret om og indforstået med at min deltagelse i studiet er frivillig, og at jeg 

på et hvert givent tidspunkt, uden at behøve give nærmere begrundelse herfor, kan trække 

mit tilsagn om deltagelse tilbage. 

3. Jeg er informeret om og indforstået med at data og relevante dele af min patientjournal, 

herunder prøvesvar, laboratorieværdier evt. relevant billeddiagnostik må benyttes af 

personer fra det Europæiske Anæstesiologiske Selskab (European Society of 

Anaesthesiology), de nationale sundhedsmyndigheder og de ansvarlige for studiet. Jeg giver 

nævnte personer tilladelse til at læse relevante dele i min journal. 

4. Jeg giver tilladelse til at min praktiserende læge informeres om min deltagelse i det 

ovenfor beskrevne studie. 

5. Med min underskrift giver jeg hermed mit samtykke til at deltage i det beskrevne studie 

på de ovenfor beskrevne betingelser. 

6.Jeg er indforstået med at dette er et Europæisk studie, hvor data gemmes i en elektronisk 

database i 10 år, grundet krav herom i forbindelse med publicering. 

 ______       

Navn: Patient   Dato          Underskrift  

 ______       

Navn: Sundhedsperson (der informerer)  Dato  Underskrift
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SAMTYKKEERKLÆRING  
TIL BRUG ,  HVIS PATIENTEN IKKE SELV KAN GIVE SAMTYKKE  

Håndtering af utilsigtet perforation af hinden, der omslutter rygmarvskanalen, i 

forbindelse med rygbedøvelse til fødsler eller kejsersnit. Et europæisk studie 

(EPiMAP Obstetrics). 

Studie Design: Et europæisk observationelt, prospektivt multicenter studie.  

I henhold til  ......................................................... (for og efternavn på patienten) deltagelse I det ovenfor 

nævnte studie vil jeg ....................................................... (for og efternavn) som 

............................................................. (relation til patienten)  

 Bekræfte at jeg har læst og forstået det udleverede informationsmateriale. 

 Bekræfte at der har været mulighed for at stille spørgsmål omkring studiet  

 Den information, der er givet har været tilstrækkelig. 

 Jeg er indforstået med at dette er et Europæisk studie, hvor data gemmes i en elektronisk database 

i 10 år, grundet krav herom i forbindelse med publicering.  

Jeg er informeret af............................ (navn forskningsansvarlige), og har forstået at deltagelse i studiet ikke 

har betydning for den behandling, patienten vil modtage.  

1. Jeg er bekendt med at deltagelsen er frivillig.  

2. Jeg er bekendt med at hun kan trække sig fra studiet, hvis hun skulle ønske det, uden at begrunde 

dette nærmere.  

3. Dette vil ikke få indflydelse på hendes behandling. 

Under min tilstedeværelse har ......................... .......................... (navn på patienten)  

fået al den nødvendige information, tilpasset hendes behov og har givet tilsagn om deltagelse I studiet.   

Jeg giver frivilligt mit samtykke til at ................................................. (navn på patient)  

kan deltage I det ovenfor beskrevne studie.    

By  ...................................................   dato        ............................    

 

Underskrift af pårørende /værge    Underskrift forskningsansvarlig  

…....................................................…………………………………………………    


