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Forsøgets formål 

I forskningsprojektet KORN 

undersøger vi, hvordan 

kornprodukter med højt og lavt 

indhold af fuldkorn påvirker 

børns sundhed og kognitive 

velbefindende. Vi vil også 

undersøge, om de mulige 

effekter sker via ændringer i 

børnenes tarmflora, og om de 

afhænger af arvelige forskelle. Vi 

måler børnenes sundhed ved 

bl.a. blodtryk og kolesterol i 

blodet. 

Hvorfor er det vigtigt at 

undersøge blandt børn? 

Befolkningsundersøgelser tyder 

på, at indtag af fuldkorn 

beskytter mod hjertekarsygdom 

og sukkersyge og har gavnlig 

effekt på bl.a. insulin og 

kolesterol i blodet og måske kan 

påvirke mave-tarm 

velbefindende og kognition. 

Disse resultater stammer dog fra 

forsøg blandt voksne. Selvom 

danske børn er rigtig gode til at 

spise fuldkorn, ved vi derfor 

meget lidt om fuldkorns effekter 

hos børn. Denne type viden vil 

måske kunne bidrage til at 

forbedre anbefalingerne og 

forebygge livsstilsygdomme i de 

kommende generationer. 
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Hvem kan deltage? 

 

Barnet kan deltage hvis han/hun: 

 Er 8-13 år  

 Har en vægt, der ligger over 

gennemsnittet (brug vægttabellerne  

på nexs.ku.dk/KORN for at se, om dit  

barn kan deltage)   

 Godt kan lide kornprodukter 

(morgenmadsprodukter, brød, boller, 

pasta mv.) 

 Spiser dem dagligt   

 Ikke har kendte allergier eller 

intolerancer over for 

forsøgsprodukterne  

 Ikke er på slankekur eller særlig diæt 

 Ikke får kostfibertilskud f.eks. HUSK 

eller kosttilskud med 

mælkesyrebakterier  

 Ikke har kroniske sygdomme eller får 

medicin, der kan påvirke resultaterne 

 Ikke har fået antibiotika (penicillin)  

de seneste 2 uger inden første 

undersøgelse 

 Taler og forstår dansk 

 

Desuden gælder at: 

 Mindst én forælder taler, læser og 

forstår dansk 

 Kun ét barn fra hver husstand kan 

deltage i forsøget 

 

Udelukkelse fra forsøget 

Et barn kan udelukkes fra 

forsøget, hvis den 

projektansvarlige læge vurderer 

det klinisk nødvendigt f.eks., hvis 

barnet er sygt i længere tid eller 

bruger medicin, der påvirker 

resultaterne. Barnet kan også 

udelukkes, hvis vi vurderer, at 

barnet ikke ønsker at deltage, 

eller hvis forældrene ikke 

overholder retningslinjerne i 

denne folder. 

Hvordan foregår forsøget?  

Vi planlægger, at i alt 55 børn 

deltager i KORN. Hvert barn skal 

igennem to 8-ugers 

kostperioder, hvor barnet får 

udleveret kornprodukter 

(morgenmadsprodukter, brød og 

boller), som skal udskifte de 

kornprodukter, barnet normalt 

spiser. Desuden udleverer vi 

pasta, ris og lignende, som 

barnet kan spise sammen med 

resten af familien nogle gange 

om ugen. I den ene 8-ugers 

periode får barnet 

kornprodukter med et højt 

https://nexs.ku.dk/forskning/borneernaering/forskningsgrupper/boerne-ernaering/cm-projekter/korn/
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indhold af fuldkorn fra rug og 

havre, mens produkterne i den 

anden periode har et lavt 

indhold af fuldkorn. Det bliver 

tilfældigt bestemt, hvilken type 

produkter barnet skal spise først.  

Tre gange skal I møde til et 

undersøgelsesbesøg om 

morgenen på Rolighedsvej 26, 

1958 Frederiksberg. Her vil vi 

måle barnets blodtryk, højde, 

vægt og kropssammensætning, 

kognitive velbefindende og tage 

en blodprøve. Det tager ca. 2½ 

time, og barnet skal have en 

forælder med. 

Udover de 3 

undersøgelsesbesøg, vil I hente 

forsøgsmad hos os på 

Frederiksberg i alt 4-6 gange. 

Hjemme vil I udfylde 

spørgeskemaer og registrere 

barnets kost i 4 dage, i alt 3 

gange. Derudover skal I, inden 

hvert af de 3 

undersøgelsesbesøg, hjælpe 

barnet med at opsamle en lille 

afføringsprøve.  

Forsøgets varighed 

Barnet kan starte i forsøget fra 

august 2020 til og med april 

2021, dog kun så længe der er 

pladser i forsøget. 

Forsøgsperioden er i alt ca. 16 

uger for hvert barn.  

Hvad kan forsøget bidrage med? 

Forskningsprojektet er, så vidt vi 

ved, det første af sin art i verden. 

Forsøget forventes at kunne 

bidrage med viden, der kan 

bruges i kostanbefalinger til 

børn. Forsøgets resultater vil 

blive kommunikeret i 

videnskabelige artikler og andre 

medier. 

Hvad får I ud af at deltage? 

I får indsigt i, hvordan forskning 

inden for børns kost og sundhed 

foregår, og I får en 

tilbagemelding på jeres barns 

kost og knoglesundhed, når 

dette er opgjort efter forsøget. 

Når forsøgets overordnede 

resultater foreligger, kan I læse 

om dem på vores hjemmeside. 

Hvis der undervejs i 
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forskningsprojektet fremkommer 

væsentlige oplysninger om jeres 

barns helbred, der giver 

anledning til bekymring, får I 

besked om det, hvis I samtykker 

til dette.  

Barnet får desuden et gavekort 

på 400 kr. efter forsøgets 

afslutning som tak for hjælpen. 

Desuden får I brød, boller og 

morgenmadsprodukter til barnet 

samt pasta, ris og lignende til 

hele familien gratis under 

forsøget.  

Hvis I ønsker at deltage i 

forsøget 

Hvis I, efter at have læst denne 

deltagerinformation grundigt 

igennem og lever op til 

vægtkriteriet, ønsker at deltage 

eller gerne vil høre mere om 

forsøget, skal I udfylde den 

elektroniske interesseblanket på 

vores hjemmeside 

nexs.ku.dk/KORN. I vil herefter 

blive ringet op, så vi kan aftale 

en tid til et informationsmøde.  

Efter informationsmødet kan I 

endeligt beslutte jer for, om I vil 

deltage.  

Hvis I fortryder 

Det er fuldstændig frivilligt at 

deltage i forsøget, og I kan på 

ethvert tidpunkt og uden 

begrundelse trække jeres tilsagn 

om deltagelse tilbage uden 

konsekvenser. Hvis I ikke 

længere ønsker at deltage, vil vi 

spørge jer om grunden, men det 

er frivilligt, om I vil svare.

 

 

 

  

https://nexs.ku.dk/forskning/borneernaering/forskningsgrupper/boerne-ernaering/cm-projekter/korn/
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Overblik over aktiviteterne i forsøget 

A INFORMATIONSMØDE (1½ TIME) 

 Mundtlig information om forsøget og mulighed for at stille spørgsmål 

 Betænkningstid og samtykkeerklæring 

B FØR 1. UNDERSØGELSE (HJEMME)  

 Udfylde spørgeskemaer 

 Veje og notere alt, hvad barnet spiser og drikker i 4 dage  

 Opsamle en lille afføringsprøve 

 Faste fra aftenen før undersøgelsen  

 Påsætte bedøvende plastre på barnets arme om morgenen før 
undersøgelsen 

C 1. UNDERSØGELSE (MORGEN, CA. 2½ TIME) 

 Aflevere den opsamlede afføringsprøve 

 Måling af højde, vægt, taljeomkreds og blodtryk 

 Blodprøve fra arm  

 Morgenmad 

 Kognitive tests 

 Helkropsscanning (DXA) 

 I får instruktion og forsøgsprodukter til de første uger  

D FØRSTE 8-UGERS KOSTPERIODE  

 Barnet spiser forsøgsprodukterne hver dag i stedet for barnets almindelige 
kornprodukter 

 Registrere barnets indtag af forsøgsprodukter dagligt 

 Hente forsøgsmad på Frederiksberg 2-3 gange   

 Udfylde spørgeskemaer 

 Veje og notere alt, hvad barnet spiser og drikker i 4 dage  

 Opsamle en lille afføringsprøve 

 Faste og påsætte bedøvende plastre før undersøgelsen 

E 2. UNDERSØGELSE - Samme som C 
 

F ANDEN 8-UGERS KOSTPERIODE - Samme som D 

G 3. UNDERSØGELSE - Samme som C 
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Detaljeret beskrivelse af 
aktiviteterne i forsøget  

Inden forsøget 

Informationsmøde 

Før I beslutter, om I vil deltage, 

skal I til et informationsmøde om 

forsøget sammen med jeres 

barn. Det foregår om 

eftermiddagen på Institut for 

Idræt og Ernæring. Op til 10 

familier vil kunne være med til 

samme møde. Her fortæller vi 

om forsøget og undersøgelserne, 

og I vil få mulighed for at stille 

spørgsmål - også i enrum, hvis I 

ønsker det. Hvis I ønsker en 

anden persons mening om 

forsøget, er I velkomne til at tage 

en anden voksen med.  

Samtykkeerklæring 

Hvis I og barnet efter 

informationsmødet ønsker at 

deltage i forskningsprojektet, 

skal begge forældre underskrive 

en samtykkeerklæring (ved 

fælles forældremyndighed). Den 

ene forælder kan give fuldmagt 

til, at den anden forælder kan 

beslutte, om barnet må deltage i 

forsøget. I har altid ret til 

betænkningstid efter 

informationsmødet, inden I 

beslutter jer. Vi foretager ingen 

målinger eller andre procedurer, 

der er relateret til projektet, før I 

har underskrevet 

samtykkeerklæringen. 

Vi vil endvidere spørge jer, om 

jeres barns overskydende 

biologiske materiale (blod og 

afføringsprøve) må overføres til 

en biobank. Dette er også helt 

frivilligt og har ingen indflydelse 

på jeres barns deltagelse i 

forsøget. I vil få særskilt mundtlig 

og skriftligt information om 

biobankens indhold, placering, 

hvordan og hvornår materiale fra 

biobanken må anvendes i 

forhold til lovgivningen. Hvis I 

beslutter, at jeres barns 

overskydende biologiske 

materiale må lægges i 

biobanken, skal I afgive et 

separat samtykke hertil. 
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Forsøgsaktiviteter hjemme  

Spørgeskemaer  

Inden hvert af de 3 

undersøgelsesbesøg skal I 

udfylde nogle elektroniske 

spørgeskemaer derhjemme. Som 

forældre vil I blive spurgt til 

husstanden og barnets styrker 

og vanskeligheder, og sammen 

med jeres barn udfylder i 

spørgeskemaer om hans/hendes 

fysiske aktivitetsniveau, 

pubertet, mave-tarm 

velbefindende og tilfredshed 

med forsøgsmaden.  

Kostregistrering i 4 dage 

Tre gange i løbet af forsøget skal 
I sammen med jeres barn veje og 
registrere alt, hvad barnet spiser 
og drikker i løbet af 3 hverdage 
og 1 weekenddag. Dette foregår 
via det webbaserede program 
www.madlog.dk. I får grundig 
vejledning ved 
informationsmødet samt en 
skriftlig vejledning. Hvis I ikke har 
en digital køkkenvægt, kan I låne 
en af os. Hvis I ikke har mulighed 
for at veje alt, hvad barnet spiser 
og drikker i løbet af dagen, kan I 

angive mængderne i 
husholdningsmål.   

Afføringsprøve 
Inden hvert af de 3 

undersøgelsesbesøg skal I hjælpe 

barnet med at opsamle en lille 

afførings-prøve (ca. 5-10 g), i 

forbindelse med at barnet går på 

toilettet en af dagene før 

besøget. I får grundig vejledning 

heri og får udleveret en 

beholder, handsker og redskaber 

til dette. Afføringsprøven 

opbevares i den lukkede 

beholder i jeres hjemmefryser og 

medbringes i en særlig køletaske 

til undersøgelsesbesøget. Prøven 

bruges til at undersøge barnets 

tarmflora. 

Faste  

Om morgenen inden 

undersøgelserne må barnet ikke 

spise morgenmad, dvs. at barnet 

faster fra kl 24:00 aftenen før. 

Barnet må heller ikke få pastiller 

eller tyggegummi, men må 

meget gerne få 1-2 glas vand. 

Dette er for at sikre en høj 

kvalitet af blodprøven. 

http://www.madlog.dk/
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Blodprøven tages i 

morgentimerne, og barnet får 

tilbudt morgenmad bagefter.  

Forsøgsmaden  

I hver af de to 8-ugers 

kostperioder skal I udskifte de 

kornprodukter, som barnet 

normalt spiser, med de 

produkter som vi udleverer. 

Produkterne, vi udleverer, er 

almindelige og vil have et lavt 

indhold af fuldkorn eller et højt 

indhold af fuldkorn fra rug og 

havre. Det kan for eksempel 

være havregryn, havrepuder, 

cornflakes, puffet ris, rugbrød, 

boller, toastbrød, franskbrød, 

knækbrød, pasta, ris og 

rugkerner, som kan koges. Pasta, 

ris og lignende udleveres til hele 

familien, så I kan spise det 

sammen om aftenen nogle dage 

om ugen. Bortset fra at barnet 

skal spise maden, som vi 

udleverer, er det vigtigt, at 

barnet fortsætter med sine 

normale kostvaner, 

aktivitetsniveau og eventuelle 

tilladte kosttilskud under 

forsøget.   

 

Eksempel på produkter med lavt 
indhold af fuldkorn  

 

Eksempel på produkter med højt 
indhold af fuldkorn  
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Afhentning og registrering af 

forsøgsmad 

Ved 1. og 2. undersøgelse får I 

udleveret kornprodukter til de 

første par uger af hver 

kostperiode. Boller og brød vil 

typisk være frosne, så I skal 

kunne opbevare dem i jeres 

fryser. Derefter skal I hente ny 

forsøgsmad på instituttet ca. 

hver anden uge dvs. i alt ca. 4-6 

gange i løbet af hele forsøget. I 

hver af de to 8-ugers 

kostperioder skal I hver dag 

notere, hvor meget af den 

udleverede forsøgsmad barnet 

har spist.  

Undersøgelser på Institut for 

Idræt og Ernæring 

Hvert af de 3 

undersøgelsesbesøg varer ca. 2½ 

time, hvor vi laver følgende 

målinger: 

Højde og vægt  

Vi måler barnets vægt, højde og 

taljeomkreds.  

Blodtryk  

Vi måler barnets blodtryk og puls 

med et digitalt blodtryksapparat. 

Målingen gentages 3 gange 

umiddelbart efter hinanden. 

Barnet ligger og slapper af inden 

målingen. Når blodtryks-

manchetten pustes op, kan den 

godt spænde lidt om armen.  

Blodprøve fra armen  

En bioanalytiker, som er erfaren i 

at tage blodprøver på børn, vil 

tage en blodprøve fra barnets 

arm. I får udleveret 

lokalbedøvende EMLA-plastre, 

som I skal sætte på begge 

barnets arme derhjemme inden 

blodprøven. De gør, at barnet 

ikke mærker meget til stikket. 

Der tages højst 30 ml blod ved 

hvert af de 3 

undersøgelsesbesøg. I 

blodprøven måler vi bl.a. insulin, 

kolesterol, markører for indtag af 

fuldkorn og børnenes genotype. 

Vi kortlægger ikke hele barnets 

arvemasse, men kigger på 
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udvalgte gener, som er relateret 

til forsøgets formål.  

Morgenmad og pauser 

Efter undersøgelserne vil barnet 

få et morgenmåltid. Der kan 

også opstå pauser og ventetid, 

så det er en god ide at 

medbringe læsestof, en tablet 

el.lign. 

Kognition 

Efter morgenmaden udfører 

barnet to papirbaserede tests og 

en hukommelsestest udført som 

en huskeleg (Kims leg). Hver 

tager ca. 10 min. 

Helkropsscanning (DXA) 

Vi undersøger barnets 

kropssammensætning ved hjælp 

af DXA-scanning. Dette foregår i 

en åben scanner, som benytter 

en meget svag røntgenstråling. 

Scanningen foregår ved, at 

barnet ligger stille på ryggen på 

en briks, mens scanner-armen 

bevæger sig langsomt ned over 

barnets krop ca. 20 cm over 

barnet. Scanningen varer 5-10 

minutter og er uden nogen 

former for fysisk ubehag. Barnet 

har undertøj på under 

scanningen og smykker, lynlåse, 

ure og andet metal skal tages af. 

Blodprøve fra arm  

DXA-scanning 
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Barnets egne resultater  

Alle børn vil være færdige med 

forsøget i sommeren 2021. 

Derefter skal vi analysere 

prøverne, regne på data og 

skrive videnskabelige artikler. 

Når vi har analyseret kostdata, 

vil I få tilsendt jeres barns egne 

tal. I får også tilsendt barnets 

DXA-scanningsbillede og mål for 

knoglemineraltæthed. Hvis vi 

finder noget, der giver anledning 

til bekymring f.eks. i 

blodprøverne, vil I også få 

besked, så I evt. kan kontakte 

egen læge.  

Offentliggørelse af forsøgets 

samlede resultater  

Når vi har analyseret 

resultaterne og forsøgets 

hovedkonklusioner ligger klar, vil 

vi søge at få dem offentliggjort i 

videnskabelige tidskrifter. 

Herefter vil I kunne læse om 

dem på vores hjemmeside. Såvel 

positive som negative og 

neutrale resultater vil blive 

publiceret. 

Risici, forsikring, 

databeskyttelse og økonomiske 

forhold 

Risici og etisk godkendelse 

Forsøget er godkendt af De 

Videnskabsetiske Komitéer for 

Region Hovedstaden (j.nr.  H-

19010737). Det er altid 

tidskrævende at deltage i et 

forskningsprojekt, og det 

påvirker børnenes normale 

hverdag de dage, hvor 

undersøgelserne finder sted. 

Forsøgsmaden består af 

almindelige fødevarer, som 

spises i de nordiske lande, og der 

forventes ingen væsentlige 

bivirkninger ved maden. Nogen 

børn vil måske opleve øget luft i 

maven og evt. lidt hyppigere 

eller sjældnere toiletbesøg end 

normalt. Mind derfor barnet om, 

at drikke rigeligt med vand.  

Nogle børn vil måske synes, at 

det er lidt ubekvemt at skulle 

aflevere en afføringsprøve. Den 

eneste risiko ved blodprøven er 

muligheden for en let 
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smerte/ubehag ved stikket og 

evt. et lille blåt mærke omkring 

indstiksstedet, som forsvinder i 

løbet af nogle dage. DXA-

scanningen giver en meget svag 

røntgenstråling. Strålingen er 

omkring 0,0006 mSv per 

scanning, og børnene bliver 

scannet højst 6 gange i alt. Dette 

giver en 0,000054% forøgelse af 

risikoen for at dø af kræft. Til 

sammenligning er den 

almindelige risiko for at dø af 

kræft i Danmark mindst 25%. Vi 

vil ikke DXA-scanne 

piger/kvinder som er gravide. 

Generelt er der ved forsøg en 

minimal risiko for, at der opstår 

bivirkninger, som ikke kan 

forudses. Hvis der fremkommer 

nye oplysninger om forsøgets 

procedurer, vil I blive informeret 

og hvis disse har væsentlig 

betydning for jeres barns 

sikkerhed, vil I blive bedt om give 

fornyet frivilligt samtykke, efter 

at I har fået denne information.  

COVID-19 

Vi følger myndighedernes 

retningslinjer i forhold til 

Corona-virus og informerer jer 

løbende inden jeres besøg hos 

os. I skal ikke møde op, hvis du 

eller dit barn har ondt i halsen, 

muskelsmerter, tør hoste, feber 

eller andre symptomer på 

sygdom. I stedet skal I hurtigst 

muligt kontakte os. 

Forsikring  

Forsøgspersoner, der deltager i 

forsøg på Institut for Idræt og 

Ernæring, er dækket af Lov om 

arbejdsskadeforsikring i henhold 

til eksisterende forsikringer på 

Københavns Universitet og 

under forsøget af Lov om klage- 

og erstatningsadgang indenfor 

sundhedsvæsenet 

(Lovbekendtgørelse nr. 995 

14/06/2018 

www.retsinformation.dk).  

Forskningsbiobank 

Blod- og afføringsprøver 

opbevares i frysere i en 

forskningsbiobank på 

http://www.retsinformation.dk/
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forsøgsstedet. Prøverne 

analyseres, når forsøget er 

færdigt og destrueres derefter, 

senest 10 år efter forsøget er 

afsluttet, med mindre prøverne 

bliver fuldt anonymiseret eller I 

giver tilladelse til at 

overskydende materiale 

opbevares i en biobank. 

Analyserne vil foregå på Institut 

for Idræt og Ernæring, i Sverige 

samt i andre laboratorier i og 

uden for EU.  

Fortrolighed og beskyttelse af 

jeres data  

Forsøget og forskningsbiobanken 

er registreret og godkendt 

centralt på Københavns 

Universitet, hvor der føres 

lovpligtige fortegnelser over 

dataansvarlig/databehandlere og 

deres behandling af 

personoplysninger. Alle jeres 

oplysninger bliver behandlet 

fortroligt i henhold til 

Databeskyttelsesloven/EU-

forordningen/GDPR. Det vil sige, 

at alle personlige data og 

biologisk materiale opbevares 

kodet, idet hver deltager får 

tildelt et forsøgs-ID-nummer. 

Den ”nøgle”, der forbinder jeres 

barns personlige oplysninger 

med forsøgs-ID-nummeret, 

opbevares separat og sikret fra 

de forsøgsdokumenter, der 

indeholder jeres barns data.  

Med det informerede samtykke 

giver du fuldmagt til, at barnets 

data bruges i overensstemmelse 

med forsøgets formål samt at 

kontrollerende myndigheder 

som f.eks. De Videnskabsetiske 

Komitéer kan se data, hvis de 

kommer på inspektion. Skulle du 

ønske at trække samtykket 

tilbage, kan vi forskere benytte 

de data, der allerede er 

opsamlet, medmindre du 

specifikt giver besked om, at de 

ikke må anvendes. Med dit 

samtykke accepterer du også, at 

barnets data behandles i det 

omfang, det er nødvendigt for 

udførelsen af forsøget. Ved 

informationsmødet får I et 

separat informationsark 

vedrørende GDPR, der beskriver, 
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hvilke oplysninger der vil blive 

opsamlet, og hvordan de vil blive 

brugt.  

Økonomiske forhold  

Camilla T. Damsgaard, som er 

ph.d. og lektor i børns ernæring, 

har taget initiativet til forsøget. 

Forsøget er støttet med knapt 

2,6 mio. kr. fra Danmarks Frie 

Forskningsfond, og pengene er 

indsat på en projektkonto på 

Københavns Universitet, som er 

underlagt offentlig revision. En 

del af forsøgsmaden vil blive 

doneret af Lantmännen, Semper 

AB, REMA 1000, Barilla og 

Skærtoft Mølle og købt med 

rabat fra Il Fornaio. De 

projektansvarlige har ingen 

økonomisk tilknytning til 

støttegiverne og støttegiverne 

har ingen indflydelse på 

forsøgets design eller publicering 

af resultaterne.  

Jeres rettigheder  

Læs venligst ”Forsøgspersonens 

rettigheder i et 

sundhedsvidenskabeligt 

forskningsprojekt” på næste 

side. 
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DET VIDENSKABSETISKE KOMITÉSYSTEM, marts 2019 

Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt 

 

Som deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide at: 

 din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kun kan ske efter, at du 

har fået både skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektet og 

underskrevet samtykkeerklæringen. 

 du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan 

trække dit samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. 

Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker dette ikke din ret til 

nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte 

have.  

 du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til 

informationssamtalen.  

 du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen.  

 oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre 

fortrolige oplysninger om dig, som fremkommer i forbindelse med 

forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt.  

 behandling af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og 

væv, sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen, 

databeskyttelsesloven samt sundhedsloven. Den dataansvarlige i forsøget 

skal orientere dig nærmere om dine rettigheder efter 

databeskyttelsesreglerne.  

 der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter 

offentlighedslovens bestemmelser. Det vil sige, at du kan få adgang til at se 

alle papirer vedrørende forsøgets tilrettelæggelse, bortset fra de dele, som 

indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre.  

 der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og 

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Hvis der under forsøget 

skulle opstå en skade, kan du henvende dig til Patienterstatningen, se 

nærmere på www.patienterstatningen.dk 

https://pebl.dk/
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Praktiske oplysninger 
Hvor: Forsøget foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 

1958 Frederiksberg C. 

Hvornår: Undersøgelser foregår i morgen- og formiddagstimerne i løbet af 

august 2020 – juli 2021. 

Personale: Forsøget udføres af uddannet projektpersonale, som har 

erfaring med børn. Der kan desuden være studerende tilknyttet, som er 

blevet grundigt oplært. 

Forsøgsansvarlig: Lektor Camilla T. Damsgaard, Institut for Idræt og 

Ernæring, Københavns Universitet. 

Klinisk ansvarlig læge: Christian Mølgaard, Institut for Idræt og Ernæring, 

Københavns Universitet. 

Kontakt: Har I spørgsmål så kontakt ph.d.-studerende Marie T. B. Madsen 

på tlf. 93 50 94 03 eller e-mail: korn@nexs.ku.dk 
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Vi glæder os til at se jer! 
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