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Deltagerinformation 

 
 

CovidSurg-Cancer er er internationalt studie, der undersøger, hvordan COVID-19  

epidemien påvirker behandlingen af patienter, der skal opereres for kræft 

 

Baggrund 

COVID-19 er en luftvejssygdom, der skyldes ny coronavirus, og smitter fra person til person via små 

dråber. Udbruddet med ny coronavirus startede i Kina i december 2019, og har bredt sig hurtigt til 

andre lande, herunder Danmark. Viden om COVID-19 er stadig sparsom og med den hurtige udbre-

delse af sygdommen, er der et presserende behov for viden om, hvordan behandlingsforløb er påvir-

ket for patienter, der skal opereres for kræft mens epidemien udspiller sig.  

 

Hvad er formålet med studiet? 

Vi gennemfører denne undersøgelse, for at indsamle viden på verdensplan om kræftpatienter, der 

skal opereres og deres behandlingsforløb under COVID-19 pandemien. Det er endnu uvist, om CO-

VID-19 vil påvirke behandlingsforløb for kræft i enkelte lande, og det skal denne internationale un-

dersøgelse skal belyse. 

 

Hvad indebærer det at deltage?  

Hvis du samtykker til deltagelse, vil vi monitorere dit sygdoms- og behandlingsforløb og indhente 

data herom fra din patientjournal. Dit forløb og den behandling, du modtager, vil ikke blive påvirket 

af din deltagelse, og du skal derfor ikke have foretaget flere eller andre undersøgelser end ellers. Det 

er frivilligt at deltage i studiet. Du kan når som helst, og uden at give en grund, trække dit samtykke 

tilbage, uden at det vil få konsekvenser for din videre behandling. Hvis du ikke ønsker at deltage i 

studiet, vil det ikke få konsekvenser for dit behandlingsforløb eller dit forhold til afdelingen. Det ene-

ste der kræves af dig for at deltage i studiet er, at du underskriver en samtykkeerklæring. Den infor-

mation der indsamles, er anonymiseret, og vil blive videregivet til Birmingham Universitetshospital i 

England, der er hovedansvarlig for studiet.  

 

 

 



  

         Version 1.0, 26.04.2020 

Fordele og ulemper ved at deltage? 

Deltagelse medfører ingen yderligere risiko, da der udelukkende er tale om registrering af data fra 

din journal. Din deltagelse vil hjælpe os med at forstå, hvordan COVID-19 pandemien påvirker be-

handlingsforløbene for patienter, der bliver opereret for kræft. Dette vil hjælpe os med at forbedre 

fremtidig rådgivning og behandling.  

 

Hvilken information indsamler vi fra din journal? 

Vi indsamler data om din sygehistorie, årsagen til din indlæggelse, de undersøgelser du får foretaget, 

og den behandling du modtager.  

 

Yderligere information 

Hvis du ønsker mere information, svarer vi gerne på dine spørgsmål. Du kan også læse om studiet på 

hjemmesiden https://globalsurg.org/cancercovidsurg  (engelsksproget).  
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