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Med denne brochure henvender vi os til dig
for at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt projekt omhandlende: Undersøgelse
af klubfodbold i rehabilitering af mænd med
prostatakræft.
Efter du har læst denne information om
projektet og talt med en projektmedarbejder,
kan du bestemme dig for, om projektet er
noget for dig.
Hvis du efter at have læst denne information
er interesseret i at deltage i projektet, vil vi
bede dig om at kontakte os enten pr. telefon
(61 24 28 00) eller pr. mail (deltagelse@ucsf.
dk). Her vil du få mulighed for at få uddybet denne deltagerinformation, og stille de
spørgsmål, du måtte have om projektet. Vedlagt denne deltagerinformation er desuden
folderen ”Før du beslutter dig – Om at være
forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige
forsøg” udgivet af Den Nationale Videnskabsetiske Komité. I folderen kan du læse mere
om dine rettigheder som forsøgsperson.

HVAD ER FORMÅLET MED
PROJEKTET?

HVAD ER BAGGRUNDEN FOR
PROJEKTET?

Du kan desværre ikke deltage, hvis:

Forskning peger på, at regelmæssig fysisk
aktivitet kan have en positiv effekt hos mænd
med prostatakræft, bl.a. på sygdommens
udvikling. Samtidig har tidligere forsøg vist,
at fysisk træning har en positiv effekt på
muskelstyrke, muskelmasse, kondition, fysisk
funktion, træthed og livskvalitet. Dog har
størstedelen af de hidtidige forskningsforsøg
primært undersøgt effekten af kortvarige træningstilbud udbudt på hospitaler, og vi savner
derfor viden om effekten af længerevarende
træningstilbud uden for hospitalsmiljøet.

Formålet med projektet er, at undersøge om
fodboldtræning i en fodboldklub (motionsfodbold) sammenlignet med de nuværende
træningstilbud kan fastholde mænd med
prostatakræft til at være fysisk aktive og
forbedre livskvaliteten, muskelmassen og
knoglestyrken.

HVEM KAN DELTAGE I PROJEKTET?
Du skal være blevet diagnosticeret med
prostatakræft.
For at kunne deltage i projektet skal du desuden leve op til følgende kriterier:
• Du er minimum 18 år gammel.
• Du kan læse og forstå dansk.
• Du skal underskrive en informeret
samtykkeerklæring.

• Det er under 6 uger siden, at du er blevet
opereret for din prostatakræft.
• Din læge fraråder, at du deltager i fodboldtræning.
• Du har lav knoglestyrke (vi scanner dine
knogler inden opstart i forsøget).
Det er på ingen måde en forudsætning for
deltagelse, at du tidligere har spillet fodbold
eller dyrket anden træning.

RANDOMISERING/LODTRÆKNING

DEN AKTIVE KONTROLGRUPPE

Projektet er opbygget som et lodtrækningsforsøg dvs. der bliver trukket lod om, hvorvidt
du kommer i enten den gruppe, der spiller
fodbold eller i en kontrolgruppe, der opfordres
til at være aktive. Lodtrækning er den eneste
måde vi kan sikre, at deltagerne i de to grupper
kan sammenlignes, og at man kan drage en
konklusion af undersøgelsen. Selve lodtrækningen sker ved hjælp af et computerprogram.
Uanset om du kommer i fodbold- eller kontrolgruppen, må du gerne deltage i andre tilbud.

Hvis du ved lodtrækning udvælges til kontrolgruppen, vil vi tilbyde dig vejledning omkring
muligheden for opnå en såkaldt genoptræningsplan fra dit hospital. En sådan plan er
uden omkostninger for dig og sikrer dig ret til
træning i din kommune. Hvis det viser sig, at
du ikke er berettiget til en genoptræningsplan,
tilbyder vi dig i stedet vejledning omkring, hvad
du selv kan gøre for at være fysisk aktiv og
opsøge motionstilbud i dit nærområde.

HVAD INDEBÆRER MIN DELTAGELSE?
Det samlede program for deltagelse i projektet løber over en periode på et halvt år,
og uanset hvilken gruppe du kommer I, vil
vi bede dig om at deltage i en række undersøgelser. Nedenfor følger en beskrivelse af
henholdsvis fodboldgruppen og den aktive
kontrolgruppe samt af de forskellige undersøgelser.

FODBOLDGRUPPEN
Fodboldtræningen vil foregå i lokale fodboldklubber på lukkede hold. Du vælger selv hvilken klub, du potentielt vil modtage træning i
inden lodtrækningen.
En erfaren fodboldtræner fra klubben vil være
ansvarlig for alle fodboldtræninger og vil forud
for forsøget have gennemført et skræddersyet kursus udviklet til netop dette projekt.
Fodboldtræningen vil foregå over et halvt år
med træning to gange ugentligt af én times
varighed. Træningen vil bestå af opvarmning,
øvelser og spil.

UNDERSØGELSESPROGRAM
Uanset hvilken gruppe du kommer i, vil du blive
bedt om at medvirke til følgende tests:
• En helkrops-, lårbens- og lændescanning
(såkaldt DXA-scanning), der vurderer din
fedtmasse, muskelmasse og knoglestyrke. Dette sker ved opstart samt efter seks
måneder.
• Ved forsøgets start, ved 12 uger, 6 måneder
og 1 år vil du blive bedt om at udfylde fem
spørgeskemaer, som vil skulle udfyldes på
en computer. Disse undersøger livskvalitet,
generelt helbred (fysisk og psykisk), fysisk
aktivitetsniveau samt spørger ind til
kvaliteten i forholdet mellem dig og din evt.
partner/ægtefælle.
• Undervejs kan du blive bedt om at deltage
i interviews om bl.a. dine oplevelser og
erfaringer med træningen. Du vil i så fald
modtage nærmere information om indhold
og procedure i forbindelse med invitationen
til interviewet.
• For deltagere i fodboldgruppen vil der en
gang om måneden blive foretaget en række
tests bl.a. for at vurdere ændringer i din
kondition og muskelstyrke.
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Du vil i forbindelse med hver enkel undersøgelse modtage en grundig information og have
mulighed for at stille spørgsmål både før, under
og efter undersøgelsen. Ingen af undersøgelserne kræver forberedelse fra din side.

ER DER RISICI FORBUNDET MED
DELTAGELSE?
I alle videnskabelige forsøg kan der forekomme
bivirkninger, risici og ulemper for forsøgspersonerne. I dette forsøg udføres scanning til bestemmelse af fedtprocent, muskelmasse og knogletæthed
(DXA-scanning). Ved scanningen udsendes svage
røntgenstråler. Den stråledosis, du som forsøgsperson udsættes for (0,0056 mSv millisievert), er
mindre end dosis ved de fleste røntgenundersøgelser og svarer til den stråling, man normalt
bliver udsat for ved at opholde sig udendørs i syv
dage. Det gør ikke ondt at få foretaget denne
undersøgelse. Hvis scanningen afslører, at du har
lav knoglestyrke, kan du desværre ikke deltage i
forsøget pga. øget risiko for knoglebrud. Derimod
vil vi tilbyde dig råd og vejledning, om hvad du selv
kan gøre for at være fysisk aktiv på anden vis, hvor
der tages hensyn til din knoglesundhed.
For de deltagere, der skal påbegynde fodboldtræning, vil der være risiko for muskelømhed,
forstrækninger, vridskader og i mindre grad
knoglebrud. For at forebygge skader i vores forsøg
er trænerne grundigt oplært i opvarmning og
hensigtsmæssige træningsøvelser. Derfor vil der
blive anvendt et særligt opvarmningsprogram,
der reducerer risikoen for skader ved fodbold
betydeligt.
Hvis der undervejs i forsøget fremkommer uventede bivirkninger af en sådan størrelsesorden, at
det vurderes uforsvarligt at fortsætte træningen,
vil forsøget kunne afbrydes med øjeblikkelig
virkning.
Projektet er godkendt af den Regionale Videnskabsetiske Komité under protokolnummer
H-2-2014-099.
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HVILKE FORDELE KAN JEG
FORVENTE?
Tidligere forskning peger på, at fysisk aktivitet
kan have en positiv effekt på såvel sygdomsspecifikke (sygdommens udvikling og overlevelse) og almene sundhedsparametre (f.eks.
muskelstyrke, muskelmasse, kondition, fysisk
funktion, træthed og livskvalitet).
Selvom der er risiko for skader ved træningen,
er der på nuværende tidspunkt enighed om,
at fysisk aktivitets positive fordele formentlig
opvejer de negative.

HVAD SKER DER, HVIS SYGDOMMEN
KOMMER IGEN/FORVÆRRES?
Hvis dit sygdomsforløb ændres, kan du fortsat
spille, såfremt du ønsker det, og din primære
behandlende læge ikke fraråder det.
Hvis du får medicinske komplikationer/skader, der skønnes at være kommet på grund
af træningen eller der gør, at det ikke vil være
forsvarligt med fortsat deltagelse, vil du skulle
stoppe træningen. Fodboldtræning vil herefter først kunne genoptages efter tilladelse fra
din læge. I tilfælde af eventuelle skader (vrid,
forstuvninger, brud) vil du med vores hjælp
skulle henvende dig til den nærmeste skadestue og/eller hos din egen praktiserende læge
i overensstemmelse med gældende praksis i
fodboldklubberne. I forbindelse med opstart
af deltagere i fodboldgruppen indhenter
projektpersonalet oplysninger om nærmeste
pårørende, som kan kontaktes i forbindelse
med eventuelle skader i forbindelse med
træningen.
Projektteamet, som bl.a. indbefatter en klinisk
psykolog, en fysioterapeut, en urolog og en
onkolog, kan tilbyde en eller flere samtaler
ved behov og bidrage til at anvise alternative
trænings- og/eller psykosociale støttetilbud i
klinikken eller i kommunalt regi.

FRIVILLIGHED

PROJEKTETS FINANSIERING

Din deltagelse i projektet er frivillig. Deltagelse kræver, at du underskriver informeret
samtykke, og du skal vide, at du har ret til
betænkningstid, før du beslutter dig om deltagelse. Du kan til hver en tid, og uden nærmere
begrundelse, vælge at træde ud af projektet
og tilbagetrække dit samtykke.
Din deltagelse i projektet vil ikke afholde
dig fra dine sædvanlige gøremål, og du kan
fortsætte alle evt. arbejds- og fritidsaktiviteter
som hidtil, og du kan deltage i andre rehabiliterings- og/eller støttetilbud.

Projektet er finanseret af TrygFonden med en
bevilling på 4.773.070 kr. Beløbet er indsat på
en forskningskonto på Rigshospitalet. Der er
ingen forretningsmæssig eller politisk bindende relation mellem projektmedarbejderne og
støttegiver.

FORTROLIGHED
Alle sundhedspersoner har tavshedspligt. I
forbindelse med projektet kan vi få brug for at
indhente journaloplysninger om dit sygdomsog behandlingsforløb, som vil anvendes til at
opnå præcise optegnelser over undersøgelsens samlede gruppe af deltagere. Projektet
er anmeldt til Datatilsynet, og samtlige oplysninger vi modtager om dig, vil blive opbevaret
forsvarligt og behandlet fortroligt iflg. ’Lov om
behandling af personoplysninger’. Projektets
resultater vil blive offentliggjort, så ingen
enkeltpersoner kan genkendes, og der vil på
intet tidspunkt videregives oplysninger, der
kan henføres til dig personligt.

PROJEKTETS INITIATIVTAGER OG
ANSVARLIGE
Projektet er iværksat på initiativ fra Julie
Midtgaard, som ligeledes er førsøgsansvarlig.
Undersøgelsen er forankret på Rigshospitalet
under Universitetshospitalernes Center for
Sundhedsfaglig Forskning.

KONTAKTOPLYSNIGER OG
TILMELDING
Hvis du er interesseret i at deltage eller har
yderligere spørgsmål til projektet er du meget
velkommen til at kontakte projektpersonalet
på Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Righospitalet
(Ditte Marie Bruun og Eik Bjerre). Projektpersonalet vil besvare dine spørgsmål og fortælle
dig mere om projektet.
Du er også meget velkommen til et personligt møde hos os i UCSF, hvor vi kan tale
nærmere om projektet. Et sådan møde vil
foregå uforstyrret på et egnet kontor og er
helt uforpligtende. Du har mulighed for, at
medbringe et familiemedlem, en ven eller en
bekendt til mødet, hvis du ønsker dette. Når
du har modtaget både skriftlig og mundtlig information om projektet, og hvis du beslutter
dig for at deltage, bedes du kontakte os, så vi
kan planlægge din opstart.
For nærmere information beder vi dig kontakte os på telefon 61 24 28 00 eller på mail til
deltagelse@ucsf.dk. Du kan også læse mere
om projektet på www.fcprostata.dk
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KONTAKTPERSONER
Phd. studerende, Fysioterapeut
Eik Bjerre
Tlf. 61 24 28 00
mail: eb@ucsf.dk
Forskningsassistent, Kandidat i folkesundhedsvidenskab
Ditte Marie Bruun
Tlf. 61 24 28 00
mail: dmb@ucsf.dk
Seniorforsker, Lektor, Psykolog, PhD
Julie Midtgaard
Tlf. 35 45 73 67
mail: julie@ucsf.dk
Besøgsadresse
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
Rigshospitalet, afsnit 9701
Ryesgade 27
2200 København N
Postadresse
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF)
Rigshospitalet, afsnit 9701
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
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KONTAKT OS PÅ 61 24 28 00
ELLER DELTAGELSE@UCSF.DK

