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Hermed kvitteringen fra VEK. 

Bodil 

 

Fra: Videnskabsetisk Komité  

Sendt: 24. marts 2020 09:23 

Til: Bodil Steen Rasmussen <bodil.steen.rasmussen@rn.dk> 

Emne: SV: Informeret samtykke fra pårørende N-20170015 

 

Kære Bodil 

 

Hermed kvitteres for orientering om midlertidige ændringer i udførelsen af projekt N-20170015 som følge af COVID-

19.  

 

Vi skal bede om en orientering fra dig, når I vender tilbage til den godkendte procedure.  

 

//Karina 

 

 

Med venlig hilsen 
 
Karina Schøler 
SEKRETARIATET for DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ for REGION NORDJYLLAND 
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 97 64 84 40 
vek@rn.dk 
www.rn.dk/vek 
 
Officiel post og post med digital signatur sendes til region@rn.dk  

Her kan du læse om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig. 

 

Fra: Bodil Steen Rasmussen <bodil.steen.rasmussen@rn.dk>  
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Emne: Informeret samtykke fra pårørende N-20170015 

 

Kære Karina, 

 

Tak for snakken og tilbagemeldingen vedrørende informeret skriftligt samtykke fra nærmeste pårørende i 

forbindelse med akut forsøg N-20170015 ’HOT-ICU’.  

 

Patienterne inkluderes i HOT-ICU forsøget efter samtykke fra 1. forsøgsværge. Idet pårørende under den aktuelle 

situation i Danmark ikke må komme på besøg på hospitalet, har vi ændret praksis i forbindelse med indhentning af 

informeret samtykke: 
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 Patientens nærmeste pårørende kontaktes telefonisk og informeres mundtligt om patientens deltagelse i 

HOT-ICU samt om studiet. Det sker snarest muligt efter patienten er inkluderet i studiet og noteres i 

journalen. 

 Der er tre scenaria 

1) Hvis pårørende giver mundtlig accept noteres dette i journalen og det skriftlige materiale sendes 

enten via mail eller via brev. Dette noteres i journalen eller på log.  

2) Hvis pårørende ønsker betænkningstid sendes det skriftlige materiale sendes enten via mail eller via 

brev. Dette noteres i journalen eller på log. 

3) Hvis pårørende siger nej til deltagelse trækkes patienten ud af studiet og der spørges om tilladelse 

til videre indhentning af data. Dette noteres i journalen. 

 Hvis pårørende giver deres skriftlige samtykke sendes den signerede samtykkeerklæring til hospitalet som 

scannet fil eller i frankeret svarkuvert. Dette noteres i journalen.  

 

Det betyder, at der kan ske en forsinkelse i indhentning af det skriftlige samtykke fra pårørende under de givne 

omstændigheder. 

 

Indhentelse af skriftligt samtykke fra 2. forsøgsværge og patienten sker efter de gældende regler. 

 

Mange hilsner 

Bodil 

 

Bodil Steen Rasmussen 

Professor, overlæge, ph.d. 

Sponsor HOT-ICU studie 

 

Tlf.: 97 66 18 64  

Mobil: 20 11 62 72 

E-mail: bodil.steen.rasmussen@rn.dk 
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