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Hjernens blodgennemstrømning og iltforbrug hos fridykkere
- Deltagerinformation
Kære forsøgsperson,
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres på Enhed for Funktionel
Billeddiagnostik, Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital.
Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på,
og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation
grundigt. I det følgende beskrives, hvad forsøget går ud på, og hvordan du skal deltage, hvis
du vil være med.

Formålet
Projektets formål er, at undersøge hjernens blodgennemstrømning og iltforbrug ved nedsat iltindhold i blodet hos trænede fridykkere. Undersøgelsen består af en MRI-skanning af hjernen.
Under skanningen vil du blive bedt om at holde vejret, så længe du kan, samt i sidste halvdel
af skanningen, vil du indånde luft med nedsat ilt-indhold svarende til ophold i op til ca. 5000
meters højde.

Kriterier for forsøgspersoner
Du kan muligvis deltage i projektet hvis du:
• Er sund og rask
• Er 18-50 år
• Kan ligge stille i en MR-skanner i halvanden time
• Er trænet fridykker
Du kan ikke deltage i projektet hvis du:
• Lider af klaustrofobi
• Har kendt hjertesygdomme
• Har kendt lungesygdomme
• Tager regelmæssigt medicin
• Er blevet opereret inden for de seneste 6 uger
• Har fremmedlegemer af metal i kroppen (fx. pacemaker el. skruer/plader fra operation)

Forsøgsplan
Projektet bliver udført på Glostrup Hospital, Enhed for Funktionel Billeddiagnostik, Nordre
Ringvej 57, 2600 Glostrup. Hele undersøgelsen tager ca. 2 timer. Forsøgsdagen består af en kort
samtale om projektet og efterfølgende en MR-skanning á ca. halvanden time. MR-skanning
er ufarligt, og der bruges ingen skadelige stråler.
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Inden skanningen vil du få anlagt et tyndt kateter i en håndledspulsåre, til udtagning af
blodprøver med iltet blod under skanningen. Under skanning tages 10 små blodprøver (2 ml
blod per gang). Blodprøver analyseres med det samme og destrueres straks.
Under skanningen vil du havde en maske på, som er tilsluttet et iltblandingsapparat og
måleudstyr. I den første halvdel af skanningen vil du indånde normalt luft, og holde vejret
så længe du kan en eller to gange. I den resterende halvdel vil du indånde luft med nedsat
iltindhold svarende til ophold i op mod ca. 5000 meters højde.
Under skanningen måles desuden puls, blodtryk, respiration og iltmætning.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper
MR-skanninger er der sædvanligvis intet ubehag forbundet med, og der er ikke konstateret
varige bivirkninger ved MR-undersøgelser. Ved MR-skanning bruges ingen skadelige stråler.
Man kan dog opleve kortvarige bivirkninger i form af let temperaturstigning (under 0.6 grader), berøringsfornemmelser, svimmelhed, kvalme og metalsmag i munden.
Det kan desuden opleves ubehageligt og indelukket at ligge stille i skanneren i længere tid;
hvis du lider af klaustrofobi, kan du derfor ikke deltage.
Indånding af iltfattigt luft er ufarligt i den korte periode som bruges i forsøget og medfører
ingen risici hos raske forsøgsdeltagere. Indånding af iltfattigt luft kan dog give en pulsøgning,
øget vejrtrækningsfrekvens, træthed og hovedpine. Eventuelle gener vil ophøre når du igen
indånder normalt luft.
Der er beskeden risici ved anlæggelse af kateter i en blodåre og udtagning af blodprøver. Der
kan dog forventes lette smerter i forbindelse med anlæggelsen, og det kan medføre et blåt
mærke, der forsvinder efter nogle dage.
Forsøgene kan til hver en tid afbrydes.

Afbrydelse af forsøget
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit
samtykke tilbage. Ved indtrædelse af utilsigtede hændelser eller komplikationer, som medfører
at måling af effektparametre umuliggøres kan hele forsøget afbrydes. Såfremt du deltager i
andre videnskabelige forsøg kan du udelukkes fra forsøget. Du vil blive informeret om årsagen
til evt. afbrydelse eller eksklusion fra forsøget af den forsøgsansvarlige.

Personlige oplysninger
Fortrolige oplysninger er omfattet af tavshedspligt. Forsøgsresultater vil ikke bliver gjort
tilgængelige i nogen from for tredje part, bortset fra autoriserede repræsentanter fra relevante
myndigheder. Dine forsøgsresultater vil kunne fremgå i anonym form i videnskabelige artikler
og undervisning.
Da vi ved undersøgelsen får fremstillet billeder af din hjerne, vil vi i sjældne tilfælde kunne
finde unormale forandringer, der kun yderst sjældent vil have en helbredsmæssig betydning.
Hvis dette i mod al forventning skulle ske, vil din undersøgelse blive vurderet af en røntgenlæge
og du vil blive informeret om fundene. Forsøget er dog ikke foretaget med henblik på at
diagnosticere sygdom og udelukker derfor ikke evt. sygdom.
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Nytte ved forsøget
Forsøget kan give ny viden om hjernen fysiologi og specielt give ny indsigt i hvorledes hjernen
kan beskyttes mod forhold med nedsat iltforsyning. På længere sigt, vil erfaringer fra forsøget,
kunne bruges til at forbedre diagnosticering og behandling af en lang række sygdomme i
hjernen.

Oplysninger om økonomiske forhold
Professor Henrik BW Larsson har taget initiativ til projektet. Projektet gennemføres som et
ph.d-projekt løbende over 3 år. Ph.d.-projektet er tildelt som et fuldt finansieret stipendium
fra det Sundhedvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet.

Kompensation
Du får et skattepligtigt vederlag på 500 kr per forsøgsdag.

Deltagelse
Efter vores bedste skøn, vil deltagelse ikke medføre ekstra ubehag eller risici for dig. Det er
naturligvis frivilligt om du vil deltage i forsøget, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt
trække dig ud af undersøgelsen uden at skulle give begrundelse herfor.
Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive
samtykkeerklæringen.
Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige
at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle
deltagelse.
Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Mark Vestergaard
Civilingeniør, Phd-studerende
Email: mark.bitsch.vestergaard@regionh.dk
Tlf: 38 63 27 37
Mobil: 41 43 01 37

Henrik BW Larsson
Professor, Overlæge
Email: henrik.larsson@regionh.dk

Enhed for Funktionel Billeddiagnostik
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
www.fiunit.dk
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