RESUME - af deltagerinformation for
Projektet: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes

Før du beslutter dig, beder vi dig læse hele denne deltagerinformation:
Hvem kan deltage
 Personer over 18 år med nyopdaget type 2 diabetes (diagnosticeret indenfor de sidste 2
år).
Hvis du siger JA til at deltage, accepterer du, at
 gennemgå DD2-undersøgelsen, som tager cirka 30 minutter og indebærer, at du skal
o svare på spørgsmål om livsstil og diabetes i familien
o have målt hofte- og taljeomkreds, hvilepuls, højde og vægt.
o møde fastende til en blodprøvetagning, dvs. ikke have indtaget føde bortset fra
vand fra kl. 22.00 aftenen forinden. Desuden må du ikke tage
blodsukkerregulerende medicin den tid, du faster.
o aflevere en morgenurinprøve.
Desuden accepterer du, at
 DD2 anonymt opbevarer og anvender dine data, herunder blod- og urinprøver til
forskning i type 2 diabetes.
 DD2-centret må kontakte dig om nye diabetesprojekter, når disse er godkendt af Den
Videnskabsetiske Komité. At deltage er frivilligt.
 DD2 sender dig et spørgeskema umiddelbart efter DD2-undersøgelsen samt igen efter to,
fire og seks år. Det er frivilligt, om du vil svare.
Er der risiko forbundet med at deltage?
 Der er ingen risiko forbundet med at deltage.
 Blodprøven fra armen kan i meget sjældne tilfælde kortvarigt give et blåt mærke eller
infektion.
Dine rettigheder:
 Det er frivilligt at deltage.
 Dine data behandles fortroligt.
 At deltage i projektet påvirker hverken din nuværende eller fremtidige behandling.
 Du kan til enhver tid framelde dig projektet også uden begrundelse.
Hvad forventes af projektet?
 Projektet forventes at give ny viden om, hvordan arvelighed, livsstilsfaktorer og type 2
diabetesmarkører kan anvendes i en mere individuelt tilpasset behandling af type 2
diabetes.
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Vejledning til DD2-spørgeskemaet i WebPatient
1. Log ind på WebPatient via det link, som du modtager i en mail fra dit
lægehus
 Log på med dit NemID.
 Er det første gang, at du skal bruge WebPatient, skal du give samtykke til
brugen af WebPatient. Herefter kommer du videre til DD2-skemaet.
2. Afgiv dit samtykke til DD2
 Vælg ”DD2” under ”Mine aktive skemaer” når du er logget ind
 På DD2-skemaet kan du læse deltagerinformationen eller se
en video om DD2.
 Afgiv nu dit samtykke til deltagelse i DD2:
1. Sæt flueben i boksen
2. Bekræft din godkendelse på knappen

3. Udfyld spørgeskemaet
 Svar nu på de 8 spørgsmål relateret til din diabetes, som du bliver vist.
 Ved tvivl kan et spørgsmål springes over og gennemgås ved den næste tid
hos din læge eller sygeplejerske.
 Vi anbefaler, at skemaet udfyldes så korrekt og fyldestgørende som muligt.
4. Send spørgeskemaet til lægehuset
Send dine svar til dit
lægehus ved at klikke på
knappen ”Send til
lægen”, når du er færdig
med at udfylde skemaet.
Knappen er til venstre i skærmbilledet.
 Når du har sendt dine svar, kan du ikke rette i dem. Send også dit skema,
selv om der er spørgsmål, du ikke kan svare på. Vil du rette et svar eller
have hjælp til et spørgsmål, er det muligt, når du kommer til din tid i
lægehuset.
 Du kan efterfølgende logge ud. Husk din aftalte tid i lægehuset til
blodprøver.

PC eller telefon?
 Vi anbefaler, at du udfylder skemaet på en PC fremfor på din telefon.
 Det er muligt at udfylde skemaet på telefonen, men brugervenligheden er større på en
PC.
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