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Erklæring fra indehaverne af forældremyndigheden
Jeg/vi har fået skriftlig og mundtlig information og jeg/vi ved nok om formål, metode, fordele og
ulemper til at give mit/vores samtykke.

Læs mere om projektet på www.herlevhospital.dk/SundMor-SundtBarn

Jeg/vi ved, at det er frivilligt at deltage, og at jeg/vi altid kan trække samtykket tilbage uden, at
barnet mister sine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling.
Jeg/vi giver samtykke til, at vores kommende barn, som den underskrivende mor venter sig,
deltager i forskningsprojektet og at journaloplysninger fra fødslen og til og med barnets 9. år
indhentes og til, at barnets biologiske materiale udtages med henblik på opbevaring i en
forskningsbiobank. Desuden at jeg/vi må kontaktes i forbindelse med deltagelse i dette projekt.
Jeg/vi har fået en kopi af dette samtykkeark samt en kopi af den skriftlige information om
projektet til eget brug.
Navnet eller navnene på forældremyndighedens indehaver(e):
____________________________________________________________________
Dato: _______________ Underskrift:_____________________________________
Dato: _______________ Underskrift:_____________________________________
Kontakt os på ________________________________________________________
Hvis der kommer nye væsentlige helbredsoplysninger frem om dit/jeres barn i projektet vil du
blive informeret. Vil du frabede dig information om nye væsentlige helbredsoplysninger, som
kommer frem i forskningsprojektet, bedes du markere her: _(sæt x)
Ønsker du/I at blive informeret om forskningsprojektets resultat samt eventuelle konsekvenser
for dit/jeres barn?:
Ja _____ (sæt x)
Nej _____ (sæt x)

Erklæring fra den, der afgiver information:
Jeg erklærer, at forældremyndighedsindehaverene har modtaget mundtlig og skriftlig
information om forsøget.
Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at forældrene kan træffe
beslutning om barnets deltagelse i forsøget.
________________________________________________________
Navn på informationsgiveren
________________________________________________________
Dato og underskrift
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