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Samtykkeerklæring
Kære [reg_name]
Udfyld venligst nedenstående samtykkeerklæring, hvis du ønsker at deltage i WINDOW studiet.
Ved problemer med at udfylde samtykkeerklæringen, kontakt venligst den projektkoordinerende læge
Lise Qvirin Krogh
51242102 / lise.qvirin.krogh@clin.au.dk
Informeret samtykke til deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt
Forskningsprojektets titel: Timing af fødslen ved BMI ≥ 30 – en lodtrækningsundersøgelse (WINDOW)
Videnskabsetisk Komité, sags-nr.: 1-10-72-168-20
[reg_name], [reg_cpr_nr]
Ønsker du at blive informeret om forskningsprojektets
resultater når projektet engang er afsluttet?

Ja
Nej
(Vælg ét svar)

Må forskningsgruppen bag projektet kontakte dig igen
indenfor de næste 10 år for at foretage en
opfølgning?

Ja
Nej
(Vælg ét svar)

Jeg, [reg_name] ([reg_cpr_nr]) har fået skriftlig og
mundtlig information, og jeg ved nok om formål,
metode, fordele og ulemper til at sige ja til at
deltage.

__________________________________________
(Klik på det grønne 'Add signature' for at
underskrive. Underskriv med din computermus eller
din finger, hvis du benytter en tablet)

Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg
altid kan trække mit samtykke tilbage uden at miste
mine nuværende eller fremtidige rettigheder til
behandling.
Jeg giver samtykke til at deltage i
forskningsprojektet. Jeg har fået en kopi af dette
samtykkeark samt en kopi af den skriftlige information
om projektet.

VIGTIGT! For at afslutte og gemme dit samtykke SKAL du trykke 'Submit'
- lukker du siden på andre måder vil dine oplysninger blive slettet!
Du har tidligere fået fremsendt information omkring WINDOW studiet i din E-boks.
Tryk her, hvis du ønsker at læse dokumenterne igen:
1) Deltagerinformation - WINDOW studiet
2) Igangsættelse af fødsler
3) Forsøgspersoners rettigheder
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