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      Appendix 1A 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

FRAMSÝN  FJÖLSTO FN ANA S EMEVÓP SK  ÁHO R FS RAN N SÓK N  

UPPLÝSINGAR FYRIR ÞÁTTTAKENDUR  

Árið 2016 fer fram á vegum evrópsku svæfingalæknafélaganna rannsókn á meðferðum 

á óviljandi götun á mænusekk vegna mænurótardeyfingar. Við leitum eftir samþykki 

þínu til þátttöku. Áður en þú ákveður þig viljum við biðja þig að lesa vandlega 

eftirfarandi upplýsingar sem útskýra út á hvað rannsóknin gengur og hvert er hlutverk 

þitt í henna. 

 

Tilgangur rannsóknar 

Þessi rannsókn er að frumkvæði evrópskra svæfingalækna til að afla upplýsinga um 

hvaða aðferðir eru notaðar í Evrópu til að meðhöndla sjaldgæfan fylgikvilla 

mænurótardeyfingar sem er notuð í fæðingu eða við keisaraskurð. Þessi fylgikvilli 

kallast óviljandi götun á mænusekk (sjá lýsingu neðar) 

 

Lýsing rannsóknar 

Mænurótardeyfing í fæðingu er vel þekkt og algeng aðferð til að lina þjáningar í 

fæðingu og við keisaraskurði. Einn en frekar óalgengur fylgikvilli þessarar meðferðar er 

óviljandi götun á mænusekknum (þegar himnan sem umlykur mænuna er óvart götuð) 

en það leiðir oft til höfuðverkjar sem er kallaður mænuvökvalekahöfuðverkur (Post-

dural puncture headache (PDPH)). Það eru margar leiðir til að meðhöndla þennan 

höfuðverk. Hægt er að meðhöndla einkennin (verkjalyf, vökvi, rúmlega o.s.fr.) og bíða 

eða leggja blóðbót. Fullur árangur á höfuðverkunum eftir blóðbót er um 50-60% en 

minni ef beðið er. Meðferðin er mismunandi milli sjúkrahúsa og landa í Evrópu. 

Mismunandi meðferðir og mismundandi árangur þarfnast rannsóknar og skýringar. 

Rannsókn þessari er ætlað að kanna og skrá meðferð þá sem sjúkrahús þitt veitir vegna 

þessara sjaldgæfa fylgikvilla. Fylgst verður með líðan þinni í viku eða eftir atvikum 3 

mánuði.  

 

Hvað felur þátttaka þín í sér? 

Hvort sem þú tekur þátt í könnuninni eða ekki hefur það engin áhrif á þá meðferð sem 

þú færð. Læknirinn sem stjórnar meðferðinni mun ekki breyta á neinn hátt því sem 

venjulega er gert, hvorki meðan þú ert á sjúkrahúsinu eða heima, óháð því hvort þú ert 

þátttakandi eða ei.  
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Ef þú samþykkir að taka þátt munum við skoða og skrá upplýsingar um höfuðverkinn á 

sama hátt og notaður er daglega á sjúkrahúsinu. Svæfingalæknir (læknir sérhæfður í 

lagningu mænurótardeyfignar) mun ræða við þig reglulega og ræðleggja hvernig best er 

að minnka höfuðverkinn þannig að þú komist heim til fjölskyldunnar eins fljótt og hægt 

er. Farið verður með allar upplýsingar frá þér og úr skýrslum þínum sem algert 

trúnaðmál og það er algerlega vonlaust fyrir utanaðkomandi aðila að þekkja þig á 

nokkurn hátt. Það er ekki verið að tala um neina sérstaka meðferð, sú meðferð sem þú 

færð er sú meðferð sem þegar er notuð á sjúkrahúsinu og talin er vera best. 
 

Hætta í rannsókninni 

Jafnvel þó þú hafir samþykkt að taka þátt í rannsókninni getur þú hætt hvernær sem þú 

vilt og þarft ekki að gefa neina skýringu.  
 

Persónuvernd og notkun læknisfræðilegra upplýsinga 

Til þess að hægt sé að gera þessa rannsókn er nauðsynlegt fyrir okkur að skoða og fá 

upplýsingar úr sjúkrasrám þínum. Samþykkt þín er nauðsynleg til þess að við megum skoða og 

skrá upplýsingar en það verður gert á eftirfarandi hátt: 

 Upplýsingar allra þátttakenda verða skráðar og geymdar í gagnagrunni. 

 Þegar búið er að afla gagna þinna verður þau aðeins auðkennd undir númmeri. Engar 

upplýsingar eru tengdar nafni eða kennitölu þinni. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknar þessarar verða birtar í virtu fagtímariti. Þar kemur fram hvaða sjúkrahús 

taka þátt í henni. Aðgang að niðurstöðum má afla sér frá þeim sem standa að rannsókninni 

hérlendis.  

 

Að lokum viljum við leggja áherslu á að þessar upplýsingar eiga eingöngu við um þátttöku þína 

í þessari rannsókn. 
 
Allar upplýsingar um rannsókn þessa má fá frá: 
Aðalbirni Þorsteinssyni, yfirlækni svæfingadeildar   Sími: 824 5268 

 

 
Takk fyrir að gefa þér tíma til að lesa þessar upplýsingar 

 

 

Dagsetning: _______________________ 
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UPP LÝ ST  S AMÞYKKI  FY RI R  R ANN SÓKNI NA  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

Framsýn fjölstofnana semevópsk áhorfsrannsókn 

Númmer sjúkrahúss: E 354 - ____ 

Númmer rannsóknar: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828  

Númmer sjúklings í þessari rannsókn: E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _  

Nafn læknis sem aflar upplýsinganna: _________________________________ 

 

Setjið upphafsstafi í öll box 

 

1. Ég staðfesti að ég hef lesið og skilið upplýsingablaðið sem er dagsett 21. 

október 2015 (v. 1.0 fyrir ofannefnda rannsókn). Ég hef haft möguleika á 

að velta fyrir mér rannsókninni, spyrja spurning og fengið fullnægjandi 

svör.  

 

2. Ég skil að þátttaka mín er sjálfviljug og að ég get hvenær sem er hætt 

þátttöku án þess að ég þurfi að útskýra afhverju og án þess að það hafi 

læknisfræðileg eða lagalegar afleiðingar. 

 

3. Ég skil að vissar upplýsingar úr sjúkraskrám sem tengjast rannsókninni 

verða skoðaðar af rannsakendum. Ég gef þeim aðilum leyfi til að afla sér 

þessara upplýsinga. 

 

4. Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 

 

 

5. Ég samþykki að taka þátt í þessari rannsókn. 
 

 

 

 

 

_________________________ ___________________ __________________________ 

Nafn sjúklings    Dagsetning    Undirskrift 

 

 

 

 

__________________________ ___________________  ________________________ 

Nafn rannsakanda   Dagsetning    Undirskrift 
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(EF N AUÐ S YN LEGT  V EGNA LAGA O G R EGLUGER ÐA Í  VIÐKO MAN DI  LAN DI ) 
HEI MI LD TI L AÐ ST AÐFE S TA UPP LÝS T S AMÞYK KI  EF SJÚK LIN GUR ER EKK I  FÆR UM 

AÐ SKI LJA  GEFNAR  UPP LÝ SIN GAR  O G V EI TA SA MÞYKKI  FYRI R R ANN SÓ KNINNI  

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

Framsýn fjölstofnana semevópsk áhorfsrannsókn 

Vegna beiðni um að 

_________________________________________________________(fullt nafn) 

taki þátt í ofannefndri rannsókn, staðfesti ég 

________________________________________(fullt nafn) 

sem _________________________________________________________(tengsl við sjúkling) 

að ég 

 Hef lesið upplýsingaskjalið sem fylgir 

 Hef haft tækifæri til að spyrja um rannsóknina 

 Hef fengið nægar upplýsingar hvað varðar rannsóknina. 

 

Ég hef einnig rætt við ____________________________________________(nafn 

rannsóknaraðila) og ættað mig á því að þátttaka í rannsókninni hefur engin áhrif á þá meðferð 

sem sjúklingur sá sem ég er fulltrúi fyrir fær. 

 

Ég geri mér grein fyrir að þátttakan er sjálfviljug. 

 

Ég átta mig á að hún getur hætt þátttöku í rannsókninni  

 Hvenær sem hún óskar. 

 Án þess að gefa ástæðu. 

 Án þess að það breyti í nokkru þeirri meðferð og eftirfylgni sem hún annars hefði 

fengið. 

 

Í viðurvist minni fékk ________________________________(nafn þátttakanda) nauðsynlegar 

upplýsingar gefnar á viðeigandi hátt miðað við hennar ástand og skilning og samþykkti að taka 

þátt í rannsókninni. 

 

Ég gef því fúslega samþykki fyrir því að ___________________________ (nafn þátttakanda) 

taki þátt í rannsókn þessari. 

Staður ______________________ Dagsetning _________________________ 

 

Undirskrift umboðsalia    ndirskrift rannsakanda 

 

__________________________________ ___________________________________ 


