Forskningsforsøg på
Aalborg Universitetshospital

Forskning gør os bedre
Hvert år deltager hundredvis af patienter i ét eller flere forskningsforsøg ved
Aalborg Universitetshospital. Det er vi glade for, da det hjælper vores forskere med
at opnå ny viden, som kan komme fremtidige patienter til gavn.

Aalborg Universitetshospital
Et hospital har som sin vigtigste opgave at tage sig af de borgere, der har brug for at
blive undersøgt og behandlet for en sygdom eller tilskadekomst. Sådan er det også på
Aalborg Universitetshospital. Men da vi er et universitetshospital, har vi ud over
undersøgelse, behandling og pleje også en stor forpligtelse til at forske i, hvordan
diagnostik, behandling og pleje kan blive bedre. Aalborg Universitetshospital er
blandt de mest forskningsaktive hospitaler i Danmark - og det er vi stolte af.

Din deltagelse i forskningsforsøg
Som patient hos os kan du blive spurgt, om du i forbindelse med din undersøgelse
eller behandling ønsker at deltage i ét eller flere forskningsforsøg. Det kan for
eksempel indebære, at vi vil tage en ekstra blodprøve, lave en ekstra skanning, bede
dig udfylde et spørgeskema, eller at vi gerne vil have lov til at bruge de oplysninger,
som vi allerede har om dig og din sygdom, til vores forskning. Der kan også være
tale om, at vi i et forskningsforsøg trækker lod mellem to ligeværdige måder at
undersøge eller behandle en given sygdom på. Det afhænger helt af det pågældende
forskningsprojekt.
Deltagelse i forskningsforsøg sker altid frivilligt, og du skal derfor give dit skriftlige
tilsagn, hvis du ønsker at medvirke i forskningsforsøget. Hvis du på et senere
tidspunkt fortryder din deltagelse, kan du uden yderligere forklaring trække dit
samtykke tilbage.
Uanset om du har sagt ja eller nej til at deltage i et forskningsforsøg eller har
trukket dit samtykke tilbage, vil vi altid tilbyde dig den bedste undersøgelse,
behandling og pleje for din sygdom.

Mange forskellige forskningsforsøg
På Aalborg Universitetshospital er vi hele tiden i gang med mange forskellige
forskningsforsøg. Hvis du bliver spurgt, om du vil deltage i et forsøg, vil det klart
fremgå af både den mundtlige og skriftlige information, at der er tale om et
forskningsforsøg - og at det er frivilligt, om du vil deltage. Hvad det pågældende
forskningsforsøg helt præcist går ud på, vil klart fremgå af både den mundtlige og
den skriftlige information, forskeren giver dig.

Inden du beslutter dig
Det er vigtigt, at du - gerne sammen med en pårørende - læser den skriftlige
deltagerinformation, inden du skriver under. Når du taler med forskeren, får
du også mulighed for at spørge nærmere ind til forskningsforsøget, så du kan
beslutte dig for, om du ønsker at deltage.

Din deltagelse nytter
Når du deltager i et forskningsforsøg, hjælper du med til at skaffe ny viden, som
kan føre til bedre undersøgelse, behandling eller pleje af patienter i fremtiden.

Alle forsøg er godkendt
Alle forskningsforsøg er godkendt af Aalborg Universitetshospital og af de
relevante myndigheder, f.eks. Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet, ligesom
alle vores forskningsforsøg er underlagt offentlig revision. Vi tilstræber, at
resultaterne fra vores forskningsforsøg offentliggøres i relevante faglige
tidsskrifter, så eventuel ny viden kan deles med andre forskere i hele verden.
Resultaterne fra forskningsforsøg bliver altid gengivet i anonymiseret form, så
den enkelte forsøgsdeltager (patient) ikke kan identificeres.
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