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Marie Warrer Petersen

Fra: Kristine Nordkvist
Sendt: 9. november 2020 21:41
Til: Marie Warrer Petersen
Emne: H-20051056 -  Samtykke 2. forsøgsværge
Vedhæftede filer: 7b. Samtykkeerklæring forsøgsværge 2 COVID STEROID-2 trial v.1.1.pdf

Kære Marie 
 
Tak for fremsendelse af blanket, samtykkeerklæring til forsøgsværge.  
 
Allerførst skal jeg også beklage, at vi ikke har været opmærksomme på fejlen (anvendelse af ordet 
”pårørende” i stedet for ”forsøgsværge”) da vi godkendte forsøget.  
 
Da der er tale om en åbenlys fejl, som vi i sekretariatet også burde have været opmærksomme på, er 
det ganske fint at I har udleveret denne samtykkeerklæring fra 5. november 2020, hvor du indsendte 
denne, og ikke den samtykkeerklæring, der havde den forkerte betegnelse (version 1.0 af 10. juli 
2020).  
 
Samtykkeerklæring, version 1.1, af 27. oktober 2020 ”Stedfortrædende samtykke fra forsøgsværge til 
akut lægemiddelforsøg” EudraCT nr. 2020-003363-25, COVID STEOID 2 trial, kan derfor anvendes i 
forsøget fra indsendelse, dvs. fra 5. november 2020. 
 
Til orientering tager sekretariatet denne slags ændringer og mange ikke så væsentlige ændringer til 
efterretning. Der skrives derfor ikke en egentlig godkendelse. En mail om at ændringerne tages til 
efterretning og at ændringerne kan anvendes i forsøgt, jf. herover, har dog samme gyldighed.  
 
Skulle der opstå spørgsmål, til eksempel fra GCP, er I velkomne til at udlevere min e-mail adresse.  
 
 
Venlig hilsen /Best regards, 
 
Kristine Nordkvist 
Jurist /Legal Advisor 
 
Phone: + 45  21 60 51 27 
Mail: kristine.nordkvist@regionh.dk  

Region Hovedstaden 
The Capital Region of Denmark 
Research and Innovation Unit,  
Kongens Vænge 2 
DK-3400 Hillerød 
Homepage 
 
All new contracts and queries must be submitted to stb-kontrakter@regionh.dk 
 
 

Fra: Marie Warrer Petersen <marie.warrer.petersen.01@regionh.dk>  
Sendt: 5. november 2020 12:44 
Til: Kristine Nordkvist <kristine.nordkvist@regionh.dk> 
Emne: Samtykke 2. forsøgsværge 
 
Hej Kristine, 
Jeg sender dig hermed en tilrettet samtykkeblanket til 2. forsøgsværge. Eneste ændring er en rettelse 
af en slåfejl (der stod fejlagtigt pårørende, hvor der skulle stå forsøgsværge). 
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Vil du sende en godkendelse af denne? 
 
På forhånd tak. 
 
Vh. Marie 
 
 

 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 


