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The COCOE Study 
 
The Copenhagen COPD Echo Study/ Københavns KOL- Ekko Studie 
 
 
 
Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg.  
 
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit 
samtykke tilbage. 

  
Forsøget udføres på Gentofte Hospital, Hjertemedicinsk Forskningsafsnit. 
 
Kontaktperson: Læge Ditte Andersen 
Hjertemedicinsk Forskningsafsnit 2, opgang 8, 3. sal th 
Gentofte Hospital 
Kildegårdsvej 28 
2900 Hellerup 
 
Email: ditte.madsen.andersen@regionh.dk 
Telefon: 38673929 (i almindelig dagtid). 
 
Forsøgets formål: 
Forsøget har til formål at beskrive forekomsten af hjertesygdom hos patienter med kronisk 
obstruktiv lungesygdom (KOL). Desuden vil vi undersøge om en ultralydsscanning af hjertet kan 
være med til at forudsige fremtidig hjertesygdom hos personer med KOL. 
 
Plan for forsøget: 
1) I løbet af 2 år vil 1000 personer med KOL få foretaget ultralydsscanning af hjertet og lungerne, 
få taget blodprøver, få taget elektrokardiogram (EKG) og besvare et spørgeskema. 
 
Skulle den undersøgende læge finde tegn på hjertesygdom, vil man blive henvist til en 
hjertemedicinsk afdeling, der foretager den videre udredning og eventuelle behandling. 
 
2) I løbet af de næste mange år vil vi via de danske sygdomsregistre følge de patienter, der er med i 
studiet. Dette vil ikke indebære et nyt besøg. 
 
 
I den vedlagte deltagerinformation kan du læse mere om, hvad forsøget går ud på, hvad der vil ske 
med dig, og dine rettigheder, hvis du siger ja.  
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Information til deltagere, The COCOE study 
(The Copenhagen COPD Echo Study/ Københavns KOL-EKKO studie) 

 
 
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. 
Du vil blive inviteret til en samtale om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, 
og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at tage et 
familiemedlem, en ven eller en bekendt med til samtalen. 
Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en 
samtykkeerklæring. Husk at du har ret til 24 timers betænkningstid, før du beslutter, om du vil 
underskrive samtykkeerklæringen. 
Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit 
samtykke tilbage. 
Alle oplysninger bliver naturligvis anonymiseret. 
 
Formål med studiet 
COCOE er en forkortelse for The COpenhagen COpd Echo study (som oversat til dansk betyder 
Københavns KOL-ekko studie). Ekko er en forkortelse for ekkokardiografi (ultralyd af hjertet). 
COCOE-studiet er et nyt stort forskningsprojekt, der har til formål at belyse forekomsten af 
hjertesygdom blandt patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Vi har en formodning 
om, at der kan være ikke-erkendt hjertesygdom hos denne patientgruppe, og det er blandt andet det, 
som vi vil undersøge. 
Over en ca. 2 års periode vil vi undersøge 1.000 personer med kronisk obstruktiv lungesygdom for 
hjertesygdom. 
Desuden vil vi de næste 10 år lave opfølgninger på de samme forsøgspersoner via de danske 
sygdomsregistre, Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret. Alle patienter, der ses i et 
ambulatorium eller bliver indlagt, får en diagnosekode, der i Danmark registreres i 
Landspatientregisteret. Disse registre giver os i fremtiden mulighed for at få oplysninger om 
forsøgspersonernes sygdomshistorie fremover. Disse oplysninger vil vi sammenholde med vores 
undersøgelser for hjertesygdom, og se om vi kan finde markører, der kan forudsige hjertesygdom. 
Ved at forudsige hjertesygdom kan man tidligere sætte ind med behandling, og forhåbentligt vil 
helbredet hos personer med både KOL og hjertesygdom dermed blive forbedret.  
 
Hvad indebærer det at være med? 
At være med i forsøget indbefatter et besøg, hvor du vil blive undersøgt for hjertesygdom med 
ultralydsscanning af hjerte og lunger, blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Nedenfor beskriver 
vi nærmere, hvordan du vil blive undersøgt. Til de senere opfølgninger i registrene vil du ikke blive 
kontaktet.  
Der bliver ikke udbetalt vederlag til forsøgsdeltagere. 
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Nytteværdi af studiet 
Du vil blive undersøgt grundigt for hjertesygdom. Hvis vi finder tegn på hjertesygdom, vil du blive 
henvist til videre udredning eller behandling, hvis du ønsker det.  
Vi håber, at dette studie vil påvise muligheder for bedre at forudse og dermed forebygge 
hjertesygdom hos patienter med KOL. Forhåbentligt kan din deltagelse i forskningsprojektet 
dermed komme mange andre patienter til gavn fremover.  
 
Hvem kan være med? 
Du er blevet inviteret til at deltage i projektet, fordi vi har vi har fået oplyst fra din egen læge eller 
fra et lungemedicinsk ambulatorium, at du har diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL, 
også kaldet rygerlunger). 
Alle patienter, der har kronisk obstruktiv lungesygdom kan deltage. Du kan også være med, selvom 
du aldrig har røget, eller du har en hjertesygdom, som du allerede kender til.  
 
Hvordan foregår undersøgelserne for hjertesygdom? 
Alle, der siger ja til at deltage, vil blive grundigt undersøgt for hjertesygdom. Alle undersøgelserne 
bliver foretaget ved ét besøg, der tager ca. halvanden time.  
• Du vil få udleveret et spørgeskema, hvor vi spørger til sværhedsgraden af din KOL, andre 

sygdomme, symptomer, alkohol, rygning, motion og den medicin du får. Du må meget gerne 
medbringe medicinliste. Du udfylder spørgeskemaet, mens du er her, og kan få hjælp af os, hvis 
du ønsker det. Dine oplysninger i spørgeskemaet bliver sammenholdt med din elektroniske 
patientjournal. I din elektroniske patientjournal vil vi slå oplysninger op, som vi eventuelt skulle 
mangle fra spørgeskemaet, fx oplysninger om medicin, højde og vægt, andre sygdomme, mv. Vi 
vil også se på svarene fra din lungefunktionsundersøgelse (spirometri) og CT-scanning af 
lungerne, hvis du har fået foretaget det.  
Vi vil gerne vide disse ting, så vi kan sammenligne forsøgsdeltagerne ved studiets start. 

• Du vil få taget blodprøver. Nogle blodprøver vil blive sendt til undersøgelse med det samme for 
blodsukker, kolesterol, hjertemarkører, stofskifte, lever- og nyretal. Disse blodprøver bliver 
herefter destrueret. Nogle andre blodprøver gemmer vi i en såkaldt forskningsbiobank til senere 
undersøgelse som en del af dette studie. Blodprøverne vil ikke blive brugt udover dette studie.  
Vi gemmer dem max i 25 år, hvorefter de vil blive destrueret. Tilsammen vil vi gerne tage ca. 
30 mL, hvilket svarer til ca. 2 spiseskeer.  

• Vi vil måle et elektrokardiogram (EKG). Dette foregår ved, at man ligger ned med blottet 
overkrop og elektroder på overkroppen, som måler den elektriske aktivitet i hjertet.  
Derudover vil vi lave en ultralydsscanning af dit hjerte. Selve scanningen foregår ved at en 
ultralydsprobe ”ser” på hjertet fra forskellige vinkler udenpå overkroppen. Til denne 
undersøgelse ligger man ned på skiftevis ryggen og ens venstre side. Vi vil også lave en 
ultralydsscanning af dine lunger. Man skal have blottet overkrop.  
 
 
 
 



Deltagerinfo_v6_04012019 

 4 

Risici, bivirkninger og ulemper 
Nogle finder det let ubehageligt at få taget blodprøver. At måle et EKG tager ca. 5 minutter og er 
uden ubehag. Ultralydsundersøgelse af hjerte og lunger gør ikke ondt, men nogle enkelte kan være 
ømme i muskulaturen mellem ribbenene, og i så fald kan det være forbundet med ganske let 
ubehag. Selve ultralydsscanningen tager op til 45-60 minutter, så man skal kunne ligge ned i knap. 
en time. Ultralyd er harmløse lydbølger, så der er ingen strålingsfare forbundet ved undersøgelsen. 
Hvis vi finder hjertesygdom, kan det være forbundet med bekymring, herunder også unødig 
bekymring ved mindre alvorlig hjertesygdom. 
 
Hvor foregår det? 
Undersøgelserne finder sted på Hjertemedicinsk Forskningsafsnit 2, Gentofte Hospital. Adressen til 
Gentofte Hospital er Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup. 
Du finder Hjertemedicinsk Forskningsafsnit 2 i opgang 8, 3. sal til højre. Der er elevator fra 
stueplan. Der er parkeringspladser på hospitalets område, herunder ved opgang 8, men vi kan ikke 
garantere, at der er en ledig plads lige ved indgangen. 
 
Hvad gør vi, hvis vi finder hjertesygdom under undersøgelsen? 
Du vil blive undersøgt af en læge, som vurderer dine undersøgelser løbende. Er der tegn på eller 
mistanke om hjertesygdom, vil din scanning blive set igennem af en speciallæge i ekkokardiografi 
(ultralyd af hjertet), og du vil eventuelt blive henvist til en hjertemedicinsk afdeling på det hospital, 
hvor du hører til. 
Hvis du er akut hjertesyg, vil du blive henvist akut og set samme dag. 
Hvis alle undersøgelser er normale, betyder det ikke, at du ikke kan udvikle hjertesygdom senere. 
Nogle hjertesygdomme kan være ”usynlige” for vores undersøgelser, så vi kan ikke garantere, at vi 
finder en eventuel hjertesygdom, selvom den er der.   
 
Anonymitet 
Alle oplysninger bliver anonymiseret. Du skal være klar over, at et samtykke til at deltage i 
forsøget, omfatter adgang til videregivelse og behandling af nødvendige oplysninger om 
forsøgspersonens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger som 
led i relevante myndigheders lovpligtige kontrol med forsøget. 
Fortrolige oplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjepart (andre end forsøgsansvarlige og 
myndigheder). 
 
Har min deltagelse indflydelse på behandlingen af min lungesygdom? 
Nej, vi har ingenting at gøre med behandlingen af din lungesygdom. Behandlingen af din 
lungesygdom bliver varetaget af din egen læge eller en lungemedicinsk afdeling, som den hidtil er 
blevet. 
 
Hvad kan stoppe forsøget før tid og kan man blive udelukket fra at deltage? 
Forsøget stopper, når der enten er 1000 forsøgsdeltagere eller der er gået op til 3 år.  
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Man skal være over 18 år, læse og forstå deltagerinformationen samt underskrive 
samtykkeerklæringen for at kunne deltage. Hvis man har underskrevet samtykkeerklæringen og fået 
foretaget undersøgelserne, vil man ikke blive udelukket fra at deltage. Man har altid ret til at trække 
sit samtykke tilbage, og man vil i så fald udgå af studiet. 
 
Hvem står bag COCOE-studiet? 
Initiativet til COCOE-studiet er taget af Professor, dr.med. Jan Skov Jensen, overlæge på 
Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. Projektet er udarbejdet i samarbejdet med 
Jan Skov Jensen, læge og Ph.D. Tor Biering-Sørensen og læge Ditte Andersen. Aktuelt er Professor 
og overlæge Gunnar Gislason ansvarlig for projektet sammen med forsøgsansvarlig Ditte Andersen. 
Desuden samarbejdes med Jens-Ulrik Stæhr Jensen og Pradeesh Sivapalan, læger fra 
Lungemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.  
Finansiering af studiet består primært i løn til forsøgsansvarlige, Ditte Andersen, som har været 
lønnet gennem Jan Skov Jensens forskningsfond, Herlev-Gentoftes interne forskningsfond og 
aktuelt er støttet med 6 måneders løn fra FUKAP-fonden på Herlev-Gentofte Hospital. Desuden er 
modtaget 9000 kr. fra Hjerteforeningen til projektet. Der er også opnået støtte fra Herlev-Gentoftes 
interne forskningsfond til en lægestuderende, som medhjælper på projektet. Ingen private 
virksomheder støtter projektet. Der vil blive ansøgt om yderligere forskningsmidler fra private og 
offentlige fonde. Såfremt dette opnås, vil Videnskabsetisk Komite informeret, og denne 
deltagerinformation vil blive opdateret. 
 
Næste skridt 
Hvis du ønsker at høre mere om at deltage, skal du kontakte os per telefon, email eller med 
almindelig brevpost. Der er kontaktoplysninger nedenfor. 
Du vil blive inviteret ind til mundtlig information om projektet. Hvis du efter grundig information 
beslutter dig for at deltage, skal du skrive under på, at vi må undersøge dig med ovennævnte 
undersøgelser og slå op i din elektroniske journal. 
 
Vi vil opfordre dig til at læse Videnskabsetisk Komites skrivelse som er vedlagt: 

Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. 
Du kan få flere oplysninger om projektet ved at henvende dig til undertegnede per telefon, email 
eller brev. 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Læge Ditte Andersen 
Forsøgsansvarlig for COCOE-studiet 
Email: ditte.madsen.andersen@regionh.dk 
Telefon: 38 67 39 29 (i almindelig dagtid). 


