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Kontrolpersoner til videnskabeligt forskningsprojekt søges. 
Projektet: ”Sene bivirkninger efter behandling for akut leukæmi i barndom 

og tidlig voksenalder” søger kontrolpersoner. 

 

Vi skal hermed spørge, om dit barn vil deltage som rask kontrolperson i et videnskabeligt forskningsprojekt, der 

skal undersøge for mulige sene bivirkninger efter behandling for akut leukæmi i barndom og tidlig voksenalder. 

Vi søger børn i aldersgruppen 6-18 år. 

Eksempler på sene bivirkninger kan være koncentrationsbesvær, reduceret muskelstyrke, sukkersyge eller 

skader på hjertemuskulaturen.  

 

Vi håber at projektet vil give os større viden om senfølger efter kræftbehandling. Vi ønsker fremadrettet at 

forbedre forebyggelse og behandling af potentielle senfølger, så personer, der tidligere har haft leukæmi og 

personer, der vil få det i fremtiden, kan sikres et langt og sundt liv på lige fod med alle andre. 

 

Vi ønsker at sammenligne forekomsten af eventuelle udfordringer/sygdomme blandt personer, helbredt for 

leukæmi, med personer, der ikke tidligere har haft kræft. Dit barn vil kunne deltage i studiet som rask 

kontrolperson. Man kan dog ikke deltage som rask kontrolperson hvis man tidligere er behandlet med nogen 

form for kemoterapi.  

Hvad omfatter deltagelse som kontrolperson:  

I og Jeres barn vil modtage et spørgeskema med spørgsmål til helbred og funktion i hverdagen. Derudover vil I 

inviteres ind til en dag med undersøgelser på enten Rigshospitalet eller Aarhus Universitetshospital. På 

hospitalet vil vi udføre en række undersøgelser (inkl. blodprøver og skanninger) der har til formål at afdække dit 

barns helbredstilstand. Efterfølgende vil I få svar på alle undersøgelserne, hvis I ønsker det. 

Er I interesseret i, at jeres barn skal deltage i studiet, bedes du/I kontakte den klinik der ligger tættest på dig 

på nedenstående mail eller telefon for yderligere detaljeret information om de enkelte undersøgelser.  

 

Med venlig hilsen 

Lægerne på landets børnekræftafdelinger og hæmatologiske afdelinger 

 

Aarhus Universitetshospital: 

Overlæge Birgitte Klug Albertsen  

& Læge Mette Tiedemann Skipper 

& Projektsygeplejerske Sussi Borup Kratholm  

 

Tlf: 30 71 52 82 

Mail: auh.allstar@rm.dk
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Rigshospitalet: 

Overlæge Thomas Leth Frandsen 

& Læge Liv Andrés-Jensen 

 

Tlf: 35 45 56 99 

Mail: allstar.rigshospitalet@regionh.dk 


