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Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg 
Mors deltagelse 

Forsøgets titel 
Characterisation of the gut microbiota in term infants after prenatal and postnatal supplementation of 
Bifidobacterium longum subsp. infantis DSM33361, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®, 
Lacticaseibacillus rhamnosus LGG®, DSM33156 and Lactobacillus acidophilus, LA-5® – an open label pilot 
study. 

Forenklet titel 
Kosttilskud med probiotiske bakterier indtaget af kvinder under graviditet og amning kan genfindes 
i spædbarnets afføring. 

Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af den 
private biovirksomhed Chr. Hansen A/S, Hørsholm i samarbejde med 

Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital v/ professor Lars 
Henning Pedersen.

Inden beslutning om deltagelse i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor 
forsøget gennemføres. Derfor er det vigtigt at læse denne deltagerinformation grundigt. Du vil blive 
inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor der kan 
stilles spørgsmål til forsøget. Du er velkommen til at tage en pårørende med til samtalen. 

Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget skal du give samtykke. Husk, at du har ret til betænkningstid 
inden du bestemmer dig.  

Til dette forsøg har vi brug for, at du giver dit samtykke tre gange i alt: 
1) Vi skal have et skriftligt samtykke fra dig til, at vi må kontakte dig efter du har fået den første

information om forsøget (også selvom du allerede har afgivet et mundtligt samtykke).
2) Vi skal have et skriftligt samtykke fra dig hvor du på dine egne vegne siger ja til at deltage i forsøget.
3) For at dit barn kan deltage i forsøget skal både du og eventuel anden forældreretsindehaver give

samtykke til at jeres barn må deltage i forsøget.

Det er frivilligt at deltage i forsøget og samtykket kan når som helst trækkes tilbage uden at give en grund. 
Dette vil ikke få konsekvenser for hverken din eller barnets videre behandling. Hvis du ikke ønsker at 
deltage, eller senere vælger at forlade forsøget, vil vi gerne kende årsagen da dette er vigtig viden for 
forskningen. Dette er dog også frivilligt. 

Hvis du vil vide mere om forsøget, kontakt: 
Forskningsjordemoder, Diana Høtoft 
Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital 
Mobil: 23486730 eller e-mail: diahoe@rm.dk  

mailto:diahoe@rm.dk
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Formålet med forsøget 
Baggrund 
Bakterier findes overalt i dyr, mennesker og naturen. Tidligere blev bakterier opfattet som noget vi for 
enhver pris skulle undgå, fordi de var farlige og kunne forårsage sygdom. Derfor deles bakterier i dag, ofte 
op i gode og dårlige bakterier. De gode bakterier er dem der hjælper os til at fordøje vores mad så der 
produceres energi til kroppen. De laver også vigtige vitaminer (B-vitamin og K-vitamin) og holder 
slimhinden i tarmene sund, så der ikke slipper bakterier gennem tarmvæggene og ind i blodbanen. De 
dårlige er fx dem der kan give halsbetændelse, mavesår eller diarré. Vi mennesker har typisk både gode og 
dårlige bakterier på samme tid uden, at det nødvendigvis skaber problemer. 

Tidligere tænkte man, at børn fødes sterile, - altså uden at have nogen form for bakterier i mave-tarm 
systemet. I dag ved vi lidt mere om dette, men stadig ikke nok. Når børn er mere end 3 år gamle, har de en 
sammensætning af bakterier (mikrobiota) i tarmene, der svarer til en voksen person. Indtil 3-årsalderen vil 
børnenes tarm mikrobiota af flere årsager være anderledes og hos spædbørn er den endnu ikke fuldt 
udviklet - tværtimod. Et spædbarn har endnu ikke ”mødt” alle de hensigtsmæssige bakterier, som senere 
skal blive en naturlig del af barnets personlige mikrobiota både inden i og uden på kroppen. Spædbarnets 
tarm mikrobiota er derfor sårbar og let at påvirke både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. 

Kostvaner og levevis hos gravide kvinder har stor betydning for sammensætningen af deres egen tarm 
mikrobiota, men gravide kvinders kost og levevis påvirker også spædbørns tarm mikrobiota. Barnet møder 
forskellige typer af bakterier under fødslen, fra modermælken og det omgivende miljø (fx søskende, 
husdyr og hygiejne i hjemmet). Der findes forskellige typer af bakterier og en af de mest undersøgte er 
Bifido. Et sundt spædbarns tarm mikrobiota har inden for de første leveuger en overvægt af Bifido-
bakterier. Hvis der i stedet findes en overvægt af andre bakterietyper ser det ud som om, at barnets risiko 
for at udvikle immunologiske og metaboliske sygdomme (fx allergi, astma, eksem, diabetes og fedme) 
senere i livet øges. På denne baggrund er det nærliggende at undersøge, om det er muligt at tilføre de 
gavnlige Bifido-bakterier til spædbørns tarm mikrobiota. 

Formål 
At undersøge om det er muligt at transportere et kosttilskud der indeholder Bifido-bakterier fra mor til 
barn. Bakterierne forventes overført enten via vaginal fødsel eller amning. Effekten måles ved 
tilstedeværelse af de fire anvendte bakterier, samt det samlede antal af Bifido-bakterier i barnet tarm 
mikrobiota. 
 
Vi er interesserede i gravide kvinder og til dette forsøg har vi brug for 25 kvinder og deres spædbørn. 

Den gravide kvinde kan rekrutteres til forsøget, hvis hun: 

• er over 18 år 

• er gravid med ét barn 

• planlægger at føde vaginalt 

• planlægger at amme sit barn 

• ikke indtager kosttilskud eller madvarer der indeholder probiotiske bakterier (se liste bagerst i 
dokumentet) én uge op til fødslen og indtil forsøget slutter når barnet er 6 uger gammelt 
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• ikke anvender immunsuppressiv medicin fraset lokalt virkende binyrebarkhormoner 
 

Alle børn født af ovennævnte mødre kan deltage i forsøget, dog skal det registreres hvis barnet får 
antibiotika, samt hvilken type. Dette er et videnskabeligt forsøg og således ikke et normalt tilbud til den 
gravide kvinde. 

 
Beskrivelse af produktet 
Til forsøget anvendes et kosttilskud der udleveres som én vegetabilsk kapsel og et brev med 1 gram pulver. 
Pulveret, der skal opløses i 30-50 ml vand inden brug. Det samlede kosttilskud består af fire bakterier der 
samlet set indeholder mindst 8.1 milliarder bakterie koloniseringsenheder (Colony Forming Unit/CFU). 
Kosttilskuddet indeholder sødestoffet maltodextrin, er vegansk og glutenfrit. Kosttilskuddet er udviklet og 
produceres af Chr. Hansen A/S, Hørsholm der er godkendt til fødevareproduktion, hvis interne 
produktionskrav sikrer at produktet er sikkert at anvende til både gravide kvinder og spædbørn. 

Tre af bakterierne har positive effekter hos børn: Bifidobacterium longum subsp. infantis DSM33361 
anvendes til forebyggelse og behandling af en alvorlig og hyppig betændelsestilstand i mave-tarm 
systemet hos for tidligt fødte børn (NEC) og Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 og 
Lacticaseibacillus rhamnosus, LGG, DSM33156 anvendes til forebyggelse og behandling af kolik hos 
spædbørn. Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12, Lacticaseibacillus rhamnosus, LGG, DSM33156 
og Lactobacillus acidophilus, LA-5® findes i rigtig mange mejeriprodukter og har blandt andet vist sig at 
være effektiv mod forstoppelse hos gravide kvinder. 

Biologisk materiale 

Til at vurdere om det kosttilskud barnets mor spiser kan overføres til spædbarnet og påvirke udviklingen af 
barnets tarm mikrobiota, har vi brug for biologisk materiale fra både mor og barn (se tabel 1). Fra barnet 
har vi brug for få gram afføring, taget fra barnets ble fire gange over 6 uger. Til at vurdere om 
kosttilskuddet kan registreres i kvindens mikrobiota (og dermed muligvis påvirke barnets tarm 
mikrobiota), har vi brug for urin- og afføringsprøver og vaginalpodninger fra moren tre gange i alt, samt få 
dråber modermælk 4 gange i alt. 

Podning fra fødselskanalen samt urin- og afføringsprøver fra kvinden – 3 gange i alt: Det er velkendt, at de 
fleste bakterier som kvinder har i endetarmen selv finder vej til vagina og dermed fødselskanalen. 
Undervejs i den vaginale fødsel møder barnet derfor forskellige bakterier. Det er vigtigt at kortlægge 
sammensætningen af de gode og dårlige bakterier hos den gravide kvinde inden hun starter med 
kosttilskuddet (første prøvetagning), men også inden barnets fødes (anden prøvetagning) og som 
afslutning på forsøget (tredje prøvetagning). Du vil få grundig instruktion af forskningsjordemoderen i 
hvordan du skal tage prøverne og opbevare dem. 

Modermælk – 4 gange i alt: Sammensætningen af mikroorganismer i morens mælk påvirkes af hendes kost 
og livsstil, og er derfor forskellig fra kvinde til kvinde. Når vi har kortlagt sammensætningen af morens 
mælke mikrobiota ved vi om Bifido-bakterierne fra kosttilskuddet kan transporteres fra mor til barn på 
denne måde. Du vil få grundig instruktion af forskningsjordemoderen i hvordan du skal tage prøverne og 
opbevare dem. 

Afføring fra spædbarnet – 4 gange i alt: En afføringsprøve der opsamles indenfor barnets første levedøgn 
vil fortælle os om bakterierne fra kosttilskuddet er blevet transporteret under graviditet og fødsel. De 
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efterfølgende afføringsprøver vil kortlægge om Bifido-bakterierne kan overføres under amning og overleve 
passage gennem barnets mave-tarm system. Du vil få grundig instruktion af forskningsjordemoderen i 
hvordan du skal tage prøverne og opbevare dem. 

Fostervand, navlesnor, navlesnorsblod og moderkage – 1 gang i alt: Hvis det er praktisk muligt, vil 
forskningsjordemoderen i forbindelse med fødslen opsamle biologisk materiale i form af fostervand, 
navlesnor, navlesnorsblod og moderkage. Det kan fortælle os om bakterierne fra kosttilskuddet er blevet 
transporteret fra mor til barnet under graviditet og fødsel. Indhentning af prøver der vedrører barnet sker 
efter moderkagen er født og navlesnoren klippet, og har derfor ingen fysiologisk eller tilknytningsmæssig 
betydning for barnet.  

Forskningsbiobank 

De biologiske prøver som du selv indhenter skal opbevares i en udleveret opbevaringskasse i egen private 
fryser indtil prøverne afhentes af Chr. Hansen A/S, når barnet er 6 uger gammelt, og forsøget afsluttes for 
jeres familie. Biologiske prøver som forskningsjordemoderen indhenter opbevares anonymiseret (med studie 
identifikationsnummer/ID-kode) i en fryser der står i et aflåst medicinrum på fødegangen på Aarhus 
Universitetshospital indtil prøverne afhentes af Chr. Hansen A/S ved projektets samlede afslutning. 

Der oprettes en forskningsbiobank hos Chr. Hansen A/S i Hørsholm i forbindelse med forsøget. Dette 
betyder, at vi har lov til at indsamle prøverne og opbevare dem forsvarligt indtil analyser af prøverne 
foretages. Prøverne opbevares ved -80°C fra afhentning indtil analyse.  

Konkret kommer forskningsbiobanken til at omfatte alle de biologiske prøver, som bliver indsamlet 
undervejs fra både mor og barn. Alle data og behandling af oplysninger om dig (og dit barn), herunder 
oplysninger i dine og barnets biologiske prøver, sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, 
databeskyttelsesloven samt sundhedsloven, og alle prøver vil være pseudoanonymiseret med en ID-kode så 
ingen andre end forskningsjordemoderen kan identificere dit eller barnets identitet.  

Alle biologiske prøver analyseres i Danmark efter gældende regler.  Prøverne vil blive opbevaret i 
forskningsbiobanken indtil alle analyserne er foretaget. Derefter bliver de destrueret. Den sidste analyse 
forventes at blive udført på ved udgangen af 2023. 

Plan for forsøget 
Den første information omkring dette forsøg får du ved et allerede booket jordemoderbesøg i Aarhus 
Jordemoderpraksis omkring graviditetsuge 28+0. Hvis du efterfølgende siger ja til at deltage ved at give dit 
samtykke vil du blive kontaktet af forskningsjordemoderen omkring det videre forløb. Forsøget indeholder 
i alt fem hjemmebesøg (se tabel 1). Det første besøg (Besøg nr. 1) aflægges inden graviditetsuge 33+0 
(mellem uge 28-32), hvor også en eventuel partner, eller pårørende bør være med. Ved Besøg nr. 1 vil 
denne deltagerinformation blive uddybet og du/I kan stilles spørgsmål til forsøget.  

Hvis du siger ja til at være med i forsøget, skal du indtage kosttilskuddet i mindst fire uger under 
graviditeten (inden uge 37+0), samt fire uger efter fødslen mens du ammer dit barn. Der er en 
opfølgningsperiode på to uger efter du er stoppet med kosttilskuddet. For den enkelte kvinde varer hele 
forsøget derfor mellem 10-15 uger alt efter barnets fødselsdato; hvis du føder i graviditetsuge 37+1 så 
varer forsøget 10 uger i alt og hvis du føder i graviditetsuge 42+1 så varer forsøget 15 uger i alt. For barnets 
vedkommende vil forsøget vare 6 uger. Rekruttering af gravide kvinder påbegyndes i maj 2021 og forsøget 
forventes afsluttet i december 2021 (sidste besøg for sidste forsøgsperson. 
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Opgaver i forsøget som vedrører dig og dit barn: 

• udlevering af baggrunds-, livsstils-, graviditets- og fødselsoplysninger til forskningsjordemoderen 

• lave podninger i vagina og indhente urin- og afføringsprøver fra dig selv tre gange i alt: (1) inden du 
starter med kosttilskud, 2) omkring fødslen, 3) ved afslutning af forsøget 

• indtage et kosttilskud hver dag fra graviditetsuge 32+0 til barnet er fire uger gammelt 

• opsamle få ml udmalket modermælk når barnet er henholdsvis 0, 2, 4 og 6 uger 

• opsamle afføringsprøver fra barnets ble, når barnet er henholdsvis 0, 2, 4 og 6 uger 

• opbevare alle biologiske prøver i egen fryser ved mindst minus 18 grader indtil afhentning 

• føre elektronisk dagbog over barnets trivsel og spisevaner de første 6 uger efter fødslen. 
Spørgsmålene skal besvares én gang, dagligt eller ugentligt. Et elektronisk link til dagbogen med 
reminder sendes løbende til en e-mailadresse.  
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Hjemmebesøg 

For at give dig og din familie mest mulig støtte gennem forsøget tilbydes fem hjemmebesøg af en 
forskningsjordemoder (et i graviditetsuge 28-32 og fire i amme perioden). Her udleveres prøvetagningssæt 
samt vejledning for prøvetagning, opbevaring og afhentning (se bagerst i dette dokument). Hjemmebesøg 
tilbydes for at forebygge problemer med indhentning af data da jordemoderen kan være behjælpelig med 
indsamling af biologiske prøver, samt registrering af oplysninger om dig og dit barn. Udover de oplysninger 
om barnets trivsel, som din familie selv indberetter via Barnets dagbog, vil jordemoderen også sikre barnets 
trivsel ved at veje og måle barnet hver anden uge. Alle oplysninger om dig og dit barn registreres i en 
elektronisk database (eCRF). Hjemmebesøgene er skønnet til at vare ca. én time, men der er afsat ekstra 
tid, hvis familien har jordemoderfaglige spørgsmål under besøget. Der er også mulighed for telefonisk 
kontakt til forskningsjordemoderen hver dag fra 9-17. 

 

Familien skal samlet set forvente at skulle bruge 10-13 timer på at deltage i forsøget: max 10 min dagligt til 
at indtage kosttilskuddet og svare på spørgsmål omkring barnets trivsel, samt 6 timer på supplerende 
spørgsmål og hjemmebesøg. 

 
 

Tabel 1 Oversigt over forsøgets forløb der omhandler både mor og barn 
Besøg i eget hjem 1 2 3 4 5 

Barnets alder GA 28-32 Fødsel Uge 2 Uge 4 Uge 6 

Besøg nr. 1 aftales efter den gravide kvinde har givet 
samtykke på egne vegne 

X     

Gennemgang af in- og eksklusionskriterier  X     

Informeret samtykke på barnets vegne X     

Kvindens demografiske data (eCRF) X     

Kvindens sygehistorie (eCRF) X X X X X 
Gennemgang af samtidig lægemidler og kosttilskud 
(eCRF) 

X X X X X 

Kvindens højde, vægt, BMI (eCRF) X    X 
Spørgsmål til kvinden vedrørende kost og livsstil (ePRO) X   X  
Udlevering af prøveindsamlingssæt (vagina, urin og 
afføring) 

X     

Selvindsamling af biologiske prøver (vagina, urin og 
afføring) 

X X   X 

Udlevering af kosttilskud X X    

Indtag af kosttilskud (selvadministration)  Fra GA 33+0 til 4 uger efter fødslen (dag 28) 
Fostervand, moderkage, navlesnorsblod og 
navlesnorsprøve (ved jordemoder hvis muligt) 

 X    

Barnets basislinje data: fødselsmåde, 
fødselsvægt, længde, hovedomfang (eCRF) 

 X    

Udlevering af prøveindsamlingssæt (barnets 
afføring + modermælk) 

 X    

Basislinje: Indsamling af barnets afføring og 
modermælk indenfor 24 timer efter fødslen 

 X    

Udlevering af link til Barnets dagbog  X    

Udfyldelse af Barnets dagbog (ePRO)  Dag 0 til Dag 42 
Prøveindsamling (modermælk og barnets afføring)   X X X 
Barnets trivsel (vægt, længde, hovedomfang) 
(eCRF) 

  X X X 

Gennemgang af de indtastede oplysninger fra 
Barnets elektroniske dagbog 

  X X X 
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Gennemgang af utilsigtede hændelser  X X X X 
Returnering af ubrugte produkter     X 
Opfølgningssamtale     X 
Mulighed for daglig kontakt med 
forskningjordemoder (mail/ mobil) 

X X X X X 

Forkortelser: GA; graviditetsalder, eCRF; elektronisk Case Report Form, ePRO; elektronisk Patient Reported 
Outcomes 

 

Personoplysninger 

Ved at afgive samtykke til deltagelse på dine vegne giver du tilladelse til, at forskningspersonalet der er 
ansat i Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital må indhente og 
behandle oplysninger om din fødsel og eventuelt behandling fra din elektroniske patientjournal (EPJ). Du 
giver også tilladelse til, at de oplysninger som du selv rapporterer og det biologiske materiale der 
indsamles i forsøget må opbevares og analyseres. Al biologisk materiale der stammer fra dig og dit barn vil 
blive mærket med en ID-kode, som kun forskningsjordemoderen og familien kender. Koden opbevares 
aflåst hos Biovirksomheden Chr. Hansen A/S, som også er dataansvarlig for forsøget, og dermed ansvarlig 
for at alt data omkring dig og dit barn behandles og opbevares i henhold til gældende regler i 
databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt sundhedsloven. Samlet set giver dit samtykke den 
forsøgsansvarlige, sponsor og sponsors repræsentanter, samt eventuel kontrolmyndighed direkte adgang 
til relevante helbredsoplysninger i journalen for at kunne gennemføre, overvåge og kontrollereforsøget. 
Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite, Region Midtjylland. 

Hvis du trækker dit samtykket tilbage, eller hvis barnet af anden årsag ikke skal medvirke i forsøget 
alligevel, vil allerede indhentede oplysninger og biologisk materiale blive slettet eller destrueret.  
 

Nytte ved forsøget 
Når du deltager i dette forsøg bidrager du til forskning indenfor forebyggelse af immunologiske og 
metaboliske sygdomme. Hvis man vil undersøge om det er muligt at påvirke barnets sundhed gennem 
barnets tarm mikrobiota er det essentielt, at denne påvirkning sker under graviditeten og/eller 
umiddelbart efter fødslen hvor barnets tarm mikrobiota er allermest modtagelig. Forsøget forventes både 
at gavne det enkelte barn direkte, men også andre børn som ikke er med i forsøget. Resultaterne fra dette 
forsøg kan nemlig have afgørende betydning for fremtidig forskning fordi positive resultater vil igangsætte 
lodtrækningsforsøg, som vurderer effekten af kosttilskuddet på forebyggelse af immunologiske og 
metaboliske sygdomme. Det nye for dig personligt (som gravid og ammende) ved at deltage i forsøget, er 
at forskergruppen forventer, at kosttilskuddet på kort sigt vil have en gavnlig effekt på dit mave-tarm 
system, primært i forhold til forebyggelse af og eventuelt behandling af obstipation (hård mave), som 
nogle kvinder af fysiologiske årsager kan opleve i deres graviditet og mens de ammer. 
 

Bivirkninger, risici og ulemper 
Der er ikke registreret bivirkninger af kosttilskuddet hos kvinder eller børn. Oplysninger om barnets trivsel 
i de første 6 uger efter fødslen registres i ’Barnets dagbog’. Dagbogen kan give forskningsgruppen nyttig 
viden omkring kosttilskuddets eventuelle påvirkning af barnet. Positive og eventuelle negative effekter hos 
dig under graviditet og mens du ammer, indsamles og registreres løbende gennem forsøget af 
forskningsjordemoderen (eCRF). Hvis vi mod forventning bliver bekendt med potentielle bivirkninger hos 
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dig eller barnet, vil du blive kontaktet med det samme, og herefter tage stilling til, hvorvidt du ønsker at 
fortsætte i forsøget. Der er ingen sundhedsskadelige risici eller komplikationer forbundet med indsamling 
af det biologiske materiale. For nogen vil det dog være grænseoverskridende, fx at skulle indsamle 
afføring, eller pode sig selv i vagina. At pulveret i kosttilskuddet skal opløses inden brug kan for nogen 
synes lidt besværligt. 

Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg 
Selvom fødslen ender i kejsersnit, eller hvis barnet tilbydes modermælkserstatning kan barnet fortsætte i 
forsøget. Men for at kunne vurdere en effekt at de probiotiske bakterier er det vigtigt, at kosttilskuddet er 
indtaget i hele perioden. En enkelt dag, hvor dette misses har ingen betydning for forsøget, men flere dage 
vil betyde, at du ikke kan være med længere. Det samme gælder hvis indsamling af de biologiske prøver 
ikke er muligt. Ved problemer med at indtage kosttilskuddet eller indsamle biologiske prøver kan du til 
enhver tid kontakte forskningsjordemoderen og få hjælp til dette. 

 
Forskergruppen forventer ikke at forsøget som helhed kan blive afbrudt, men hvis der forekommer 
ændringer i det skitserede forsøg undervejs vil du naturligvis blive informeret om dette. 

 
Oplysninger om økonomiske forhold 
Biovirksomheden Chr. Hansen A/S, Kogle Allé 6, 2979 Hørsholm har taget initiativ til og sponsorerer hele 
forsøget. Der er ingen andre støttegiver. Chr. Hansen A/S aflønner efter vanlig overenskomst, det 
forskningspersonale der er tilknyttet og betaler alle udgifter i forsøget. Til dækning af aflønning af 
forskningspersonale og direkte udgifter i forbindelse med projektet, har Chr. Hansen A/S tildelt Aarhus 
Universitetshospital , Kvindesygdomme og Fødsler 745.000 kr.  
 
Aarhus Universitetshospital og ansatte på Aarhus Universitetshospital har ingen økonomiske interesser i 
dette forsøg. Hverken kvinder eller børn der deltager i dette forsøg, vil modtage økonomisk godtgørelse.  

 
Adgang til forsøgsresultater 
Dette forsøg er afsluttet når biologiske prøver fra de sidste deltagere er analyseret og rapport over 
forsøget er afsluttet, forventeligt indenfor to år fra rekrutteringsstart. Sammendrag af forsøgets resultater 
vil være tilgængeligt på https://www.clinicaltrials.gov/ hvor forsøget registreres. Til gavn for den videre 
forskning vil resultaterne også blive præsenteret i videnskabelige eller populærvidenskabelige artikler 
efterfølgende. Både positive, negative og inkonklusive resultater vil blive offentliggjort. 

 
Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i 
forsøget, og er rustet til at tage beslutningen om eventuel deltagelse. Vi beder dig om at læse det 
vedhæftede materiale ”Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, 
samt ”Før du beslutter dig, om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg” 
https://www.nvk.dk/~/media/NVK/Dokumenter/Fr_du_beslutter_digpdf.pdf 

 

 

Hvis du vil vide mere om forsøget, kontakt:  

Forskningsjordemoder Diana Høtoft 

Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler 

https://www.clinicaltrials.gov/
https://www.nvk.dk/%7E/media/NVK/Dokumenter/Fr_du_beslutter_digpdf.pdf
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Aarhus Universitetshospital 

Mobil: 23486730 eller e-mail: diahoe@rm.dk  
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 

 
  

mailto:diahoe@rm.dk
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Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt 
forskningsprojekt 
 
Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide, at: 

 
• din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kun kan ske efter, at du har fået både skriftlig og 

mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkeerklæringen. 
 
• du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan trække dit samtykke til deltagelse 

tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker dette ikke din 
ret  til nuværende eller fremtidig behandling eller andrerettigheder, som du måtte have. 

 
• du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til informationssamtalen. 

 
• du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen. 

 
• oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om dig, som 

fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt. 
 
• behandling af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i 

databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt sundhedsloven. Den dataansvarlige i 
forsøget skal orientere dig nærmere om dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne. 

 
• der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens bestemmelser. Det vil sige, 

at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende forsøgets tilrettelæggelse, bortset fra de dele, som 
indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre. 

 
• der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet. Hvis der under forsøget skulle opstå en skade kan du henvende dig til 
Patienterstatningen, se nærmere på www.patienterstatningen.dk 

 
De Videnskabsetiske Komiteer for 
Region Hovedstaden (6 komiteer) 
Tlf.: +45 38 66 63 95 
E-mail: vek@regionh.dk 
Hjemmeside: 
https://www.regionh.dk/til- 
fagfolk/Forskning-og- 
innovation/Kliniske-test-og- 
forsoeg/Sider/De-Videnskabsetiske- 
Komitéer.aspx 

De Videnskabsetiske Komiteer for 
Region Syddanmark (2 komiteer) 
Tlf.: + 45 76 63 82 21 
E-mail: komite@rsyd.dk 
Hjemmeside: 
https://komite.regionsyddanmark.dk 
/wm258128 

Den Videnskabsetiske Komité for 
Region Nordjylland Tlf.: +45 97 64 
84 40 
E-mail: vek@rn.dk 
Hjemmeside: 
http://www.rn.dk/vek 

Den Videnskabsetiske Komité for 
Region Sjælland 
Tlf.: +45 93 56 60 00 
E-mail: RVK- 
sjaelland@regionsjaelland.dk 
Hjemmeside: 
https://www.regionsjaelland.dk/sund 
hed/forskning/forfagfolk/videnskabs 
etisk-komite/Sider/default.aspx 
 

De Videnskabsetiske Komiteerfor 
Region Midtjylland (2 komiteer) 
Tlf.: +45 78 41 01 83 
/ +45 78 41 01 82 / +45 78 41 01 81 
E-mail: komite@rm.dk 
Hjemmeside: 
http://www.komite.rm.dk 

National Videnskabsetisk Komité 
Tlf.: +45 72 21 68 55 
E-mail: kontakt@nvk.dk 
Hjemmeside: http://www.nvk.dk 

Dette tillæg er udarbejdet af detvidenskabsetiske komitésystemog kan vedhæftes den skriftlige information omdet 
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt. Spørgsmål til et konkret projekt skal rettes til projektets forsøgsansvarlige. 
Generellespørgsmåltilforsøgspersoners rettighederkanrettes til denkomité, somhargodkendt projektet 
Revideret 21. september 2019

http://www.patienterstatningen.dk/
mailto:vek@regionh.dk
https://www.nvk.dk/rvkh
https://www.nvk.dk/rvkh
https://www.nvk.dk/rvkh
https://www.nvk.dk/rvkh
https://www.nvk.dk/rvkh
mailto:komite@rsyd.dk
https://komite.regionsyddanmark.dk/wm258128
https://komite.regionsyddanmark.dk/wm258128
mailto:vek@rn.dk
http://www.rn.dk/vek
mailto:RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk
mailto:RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/forskning/forfagfolk/videnskabsetisk-komite/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/forskning/forfagfolk/videnskabsetisk-komite/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/forskning/forfagfolk/videnskabsetisk-komite/Sider/default.aspx
mailto:komite@rm.dk
http://www.komite.rm.dk/
mailto:kontakt@nvk.dk
http://www.nvk.dk/
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Instruktion Modermælksprøve fra moder 
Prøven indsamles omkring middagstid, tidligst 2 timer efter sidste amning. Prøven tages 
fortrinsvist fra samme bryst under indsamlingen. Du vil få udleveret kit til opsamling af 
modermælksprøverne. 
 

Trin 

• Tag sterile plastik handsker på begge hænder 

• Vask bryst med den udleverede serviet 

• Malk manuelt modermælk - de første dråber af mælken indsamles ikke 

• Efter at de første dråber er udmalket, opsamles ca. 5mL modermælk i det udleverede 
prøverør 

• Påfør dato og tidspunkt på prøverøret 

• Nedfrys prøven direkte/hurtigst muligt 
 

 

 

  
I tilfælde af at du ikke kan udpumpe nok mælk fra det valgte bryst, rengør da det andet ved samme 

Følgende tekster er ufuldstændig, og en endelig vejledning med specificeret udførelse vil blive givet i 
forbindelse med uddeling af materiale til prøveindsamling. Teksten skal derfor give dig et indtryk af, 

hvordan prøverne tænkes at indsamles 
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fremgangsmåde og tag en modermælksprøve herfra. Her skal du heller ikke indsamle de første 
dråber. Notér, at du har skiftet bryst undervejs. 

Instruktion Vaginal prøvetagning 

Vaginal prøvetagning er til til prøvetagning i eget hjem. Du får grundig instruktion af 
forskningsjordemoderen før prøven tages. 

Trin  

• Podepinden skal føres ca. 5 cm ind i vagina og roteres i 10-30 sekunder.  

• Herefter kommer patienten podepinden i det mærkede transportrør (orange).  

• Podepinden knækkes midtpå, låget skrues fast på prøverør 

• Påfør dato og tidspunkt på prøverøret 

• Nedfrys prøven direkte/hurtigst muligt 
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Instruktion Urin opsamling 

 

Du får udleveret et prøvetagningssæt. Sættet består af et bæger og prøverør med tætsluttende låg. 

Du kan bruge bægret til at opsamle urinen i, inden du hælder det over i prøverøret. Du kan også 
bruge en anden beholder; beholderen skal være ren, men ikke nødvendigvis steril. 

Det er bedst, at du laver undersøgelsen om morgenen eller når der er gået mindst 2 timer, siden du 
sidst har haft vandladning. 

 

Trin 

• Hold kønslæberne adskilt og lad noget af vandet i toilettet. 
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• Når din blære er ca. halvtom, fører du en ren beholder ind i urinstrålen og lader vandet i 
beholderen. 

• Hæld urinen over i prøveglasset og fyld det til ca. 3 cm under øverste kant. 

• Låget skrues fast på prøverør 

• Påfør dato og tidspunkt på prøverøret 

• Nedfrys prøven direkte/hurtigst muligt 
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Vejledning i opsamling af afføring ved brug af EasySampler Complete Kit 
(instruktionshæfte fra leverandør udleveres) 
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Vejledning i opsamling af afføringsprøve fra barnet 
 

Til opsamling af afføringsprøven anvendes det udleverede udstyr. Afføringen må så vidt muligt ikke komme 
i kontakt med vand, urin eller anden forurening. Opsaml derfor prøven et sted, hvor der ser ud til at være 
mindst mulig afføring der er blandet med urin. 
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Madvarer med probiotiske bakterier som barnets mor skal forsøge at undgå 
mens forsøget står på: 
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