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Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg 

Forsøgets titel: VALID  

Validering af et webbaseret 24-timers kostregistreringsprogram samt reproducerbarhed på 

danske voksne sammenlignet med biologiske målinger. 

 (Original titel:” Validity and Reproducibility of A self-administered Web-based 24-hour Dietary Assessment Tool 

Among Danish adults against objective measures” Forkortet: VALID).  

 

Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Københavns Universitet, Institut for 

Idræt og Ernæring (NEXS).  

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. 

Formål med forsøget 

Projektets formål er, at validere et elektronisk selvadministrerede kostregistreringsværktøj imod objektive 

biomarkører. Dertil, at undersøge reproducerbarheden af gentagne målinger ved det elektroniske 

selvadministrerede kostregistreringsværktøj. Projektet vil generere ny viden knyttet til de potentielle fejl, der 

kan opstå ved et elektronisk selvadministreret kostregistreringsværktøj og i hvor høj grad det registrerede 

kostindtag stemmer overens med det målt i biomarkører. Projektet vil desuden afklare i hvor høj grad det 

elektronisk selvadministrerede kostregistreringsværktøj har overensstemmelse ved at gennemføre gentagne 

registreringer. Valideringen af denne metode til registrering af kostindtag vil kunne bruges fremadrettet i 

kostundersøgelser, og dermed muliggøre at sammenholde kostindtag med risikomarkører for sygdom.  

Til studiet har vi brug for 100 raske forsøgsdeltagere i alderen 35 til 70 år. Undersøgelserne vil foregå 

på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet (NEXS) og vil strække sig over en periode på 

op til 7 uger.  
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I projektet skal forsøgsdeltagerne registrere, alt hvad de spiser og drikker i 7 sammenhængende dage i 

et online kostregistreringsværktøj kaldet Myfood24.  Denne 7-dages kostregistrering skal laves to 

gange, første gang er efter informationssamtalen og inden Besøg 1 og anden gang vil være inden Besøg 

2. Forsøgsdeltagerne skal veje alt hvad de indtager i de to perioder og til dette formål vil de modtage 

en køkkenvægt.   

For at kunne undersøge validiteten af værktøjet Myfood24, vil der blive udført en række undersøgelser. Disse 

inkluderer:  

 24-timers urinprøve  

 Blodprøver  

 Måling af hvilestofskifte med Indirekte kalorimetri (ventilated hood) 

Desuden vil vægt og højde blive målt ved Besøg 1. Yderligere skal forsøgsdeltagere besvare et 

spørgeskema vedrørende fysisk aktivitetsniveau. 

Kriterier for deltagelse  

Du kan deltage i studiet, hvis du opfylder de generelle inklusionskriterier: 

Inklusionskriterier 

- Selvrapporteret raske mænd og kvinder 

- Alder:  35-70 år ved inklusion 

- BMI mellem 22-32 kg/m2 

- Vægt stabile. Forsøgsdeltageren må ikke have tabt eller øget deres kropsvægt med mere end 

2,5 % i løbet af de sidste 3 måneder 

- Forsøgsdeltageren skal være villige til at opretholde samme spisevaner og fysik 

aktivitetsniveau i hele studieperioden 

- Havde internetadgang 

- Tale, læse og skrive dansk  

- Være villig til at komme ind på NEXS til undersøgelser 

- Underskrevet samtykkeerklæring 
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Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du opfylder ét eller flere af de nedenstående; 

Eksklusionskriterier 

Tilstedeværelsen af ethvert af følgende punkter vil ekskludere personen fra at deltage i forsøget: 

- Historik med eller diagnosticeret med diabetes eller anden kronisk sygdom.  

- Historik med eller diagnosticeret med hjertekar-, lever- eller nyresygdomme 

- Nuværende brug af medicin der påvirker kropsvægt.  

- Gravid, ammende eller planlægge graviditet i løbet af studieperioden.  

- Vægtændringer >2,5 % i løbet af de sidste tre måneder 

- Brug af kosttilskud der kan påvirke eksponeringsbiomarkørerne.  

- Kostvaner der kan påvirke studieprotokollen, vurderet af den forsøgsansvarlige, enten to uger 

før studie start eller under studieforløbet.  

- Dyrke elitesport eller lignende i mere end 5 timer om ugen.  

- Deltagelse i andre kliniske studier, som kan påvirke dette studie 

- Manglende evne eller ønske om at underskrive samtykkeerklæringen. 

Plan for forsøget 

Din studieaktivitet vil være krævet i op til 7 uger og indeholde en informationssamtale samt 2 besøg på 

forsøgsstedet (NEXS). 

  

Informationssamtale (Besøget vil vare ca. 1 time):  

Ønsker du at deltage i forsøget efter at have læst denne deltagerinformation, samt dokumentet 

”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, så vil vi kontakte dig 

telefonisk og aftale en uforpligtende informationssamtale der vil foregå på NEXS. Du er velkommen til at 

medbringe en bisidder til dette besøg, og kan desuden medbringe alle eventuelle spørgsmål, som du måtte 

have. Du melder din ankomst og vil herefter blive hentet af forsøgspersonalet, som vil guide dig til et 

uforstyrret lokale, hvor samtalen vil foregå.   

Til samtalen vil forsøgets overordnede struktur og formål blive gennemgået, og spørgsmål vil blive besvaret. 

Hvis du herefter fortsat ønsker at deltage, underskrives en samtykkeerklæringer, hvorved du erklærer din 

eventuelle deltagelse, samt giver lov til at forsøgsansvarlige samt eventuelt kontrolmyndigheder må få 

adgang til dine data. Dette er nødvendigt for at kunne gennemføre, overvåge og kontrollere projektet. Du vil 
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modtage en kopi af samtykkeerklæringen. Samtykket kan du til enhver tid og uden at give en grund, trække 

tilbage, og det vil ikke have konsekvenser for din fremtidige behandling i sundhedsvæsenet. Husk, at du har 

ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive og at det er frivilligt at deltage i forsøget.  

Først efter at samtykkeerklæringen er underskrevet vil alle eksklusions- samt inklusionskriterier blive 

gennemgået mundtligt. Yderligere vil  

 Du blive stillet en række spørgsmål vedrørende din medicinske historie, dit indtag af kosttilskud, dine 

alkohol- og rygevaner samt dine demografiske og socioøkonomiske forhold.  

 Du blive bedt om at besvare et spørgeskema vedrørende fysisk aktivitet.  

 Din vægt og højde blive målt.  

 Du få en introduktion til programmet Myfood24, som er det online værktøj der skal bruges til 

kostregistreringen efterfølgende derhjemme inden Besøg 1.  

 Du få en introduktion i hvordan urinprøven skal udføres hjemme inden Besøg 1.  

Din næste undersøgelsesdag vil til slut blive booket i samråd med dig.  

 

Besøg 1 (besøget vil vare op til 2,5 timer):  

Du bedes til dette besøg møde fastende (ingen mad eller drikke siden kl 22.00 aftenen før).  Yderligere bedes 

du medbringe din urin prøve, som du forinden er blevet instrueret i at foretage. En projektansat vil vente på 

dig og modtage denne prøve.  

Til dette besøg vil  

 Din kostregistrering, som du forinden besøget er blevet bedt om at registrere online, gennemgås 

kortvarig for eventuelle spørgsmål i forhold til registreringen.  

 Din vægt og højde vil blive målt.  

 Der blive taget en blodprøve 

 Dit hvilestofskifte blive målt med Indirekte kalorimetri (HOOD) for at kunne sammenligne med din 

energiindtag fra kostregistreringen. Hvilestofskiftet måles ved indirekte kalorimetri af to omgange af ca. 

25 min med en kort pause i mellem 

Besøg 2 (besøget vil vare op til 1 time):  

Efter op til 6 uger inviteres du til endnu et besøg. Du bedes til dette besøg møde fastende (ingen mad eller 

drikke siden kl 22.00 aftenen før).  

Til dette besøg vil   

 Din kostregistrering, som du forinden besøget er blevet bedt om at registrere online, gennemgås 

kortvarig for eventuelle spørgsmål i forhold til registreringen.  

 Din vægt og højde vil blive målt.  

 Du skulle besvare nogle få spørgsmål vedrørende din deltagelse og dit velbefindende.   
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 Du blive tilbudt 30 min samtale med en diætist med fokus på en sund kost baseret på de danske 

kostråd, hvis du er interesseret.  

 

 

Beskyttelse af personoplysninger 

Hvis du vælger at underskrive samtykkeerklæringerne, giver du tilladelse til, at de forsøgsansvarlige må 

opbevare oplysninger, som indhentes om dig, herunder prøvesvar. Dette er for at sikre sig, at du er egnet til 

deltagelse. Derudover giver du tilladelse til, at offentlige myndigheder og etiske komitéer, som overvåger 

forskningen, også kan få direkte adgang til, samt videregive data. Data, der bliver behandlet i Danmark, er 

beskyttet af EU´s Persondataforordning (GDPR) og Databeskyttelsesloven.  

Alle data indhentet i dette forsøg vil blive kodet (pseudoanonymiseret). Alle data og andre personlig 

oplysninger, som vi indsamler under studiet bliver behandlet fortroligt og kun af personer, der er tilknyttet 

studiet, og som derfor har tavshedspligt. Dit navn og CPR-nummer vil ikke blive offentliggjort i publikationer 

af forsøgsresultaterne. 

 

Biologisk materiale 

I forbindelse med projektet opbevares alt biologisk materiale indtil alle forsøgsdeltagere har været igennem 

så alle analyser kan udføres samtidigt. Det biologiske materiale opbevares indtil alle målingerne er blevet 

udført eller forventeligt senest 5 år efter sidste forsøgsdeltagers sidste besøg (Senest januar 2028). 

Ifølge databeskyttelsesreglerne vil eventuelt overskydende biologisk materiale fra projektet blive destrueret 

ved projektets afslutning.  

Der vil i alt blive tappet 20 mL blod fra hver forsøgsdeltager gennem forsøgsperioden og dette vurderes til at 

være sikkert. Desuden vil der være en minimal risiko for infektion og en blodansamling under huden ved 

blodprøvetagning,.  

 

Nytte ved forsøget 

Din deltagelse i forsøget vil være afgørende for, at vi kan afgøre validiteten af registreringsværktøjet 

Myfood24. Du bidrager således til at højne den kvalitet af forskning i hvad den mad vi spiser betyder for 

kroppens sundhed. 
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I forsøget vil du afslutningsvis efter din deltagelse, få en tilbagemelding på hvordan dine resultater er. 

Derudover vil du få en tilbagemelding på de to kostregistreringer, som du har udfyldt i løbet af din deltagelse.  

 

 

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper 

I forbindelse med din deltagelse i forsøget vil der blive taget én blodprøve samt indsamle én 24 timers 

urinprøve. Foruden lidt ubehag ved blodprøvetagning vil blodprøvetagningen betragtes som en standard 

procedure. Alle prøveindsamlinger foretages af trænet personale, og mængden af blod og urin vil ikke udgøre 

nogen skadelige konsekvenser.  

Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg 

Det er frivilligt at deltage i studiet og samtykket kan til enhver tid, og uden grund eller konsekvenser, trækkes 

tilbage. Hvis du ønsker at udtræde af forsøget før tid, så kontakt da venligst forsøgspersonalet personligt, per 

telefon eller pr. e-mail.  

Det er muligt at blive udelukket for deltagelse, hvis forsøgspersonalet vurderer, at du åbenlyst ikke følger 

studiets retningslinjer.  

Projektet vil kun blive afbrudt, såfremt der sker økonomiske eller organisatoriske ændringer, som gør det 

umuligt at gennemføre projektet.  

 

Oplysninger om økonomiske forhold 

Undersøgelsen blev iværksat af sponsor-investigator og støttet økonomisk via intern finansiering. Du vil 

efter afslutning af det andet besøg blive tilbudt en diætistsamtale med henblik på Sundhedsstyrelsens 

kostanbefalinger. Der vil ikke blive transportgodtgørelse, men det er muligt at få en parkeringsbillet der 

sikrer gratis parkering under dine besøg. 

Offentliggørelse af resultater 

Alle forsøgsresultater uanset udfald vil blive offentliggjort i relevante internationale og nationale 

videnskabelige tidsskrifter, videnskabelige og ikke-videnskabelige konferencer, pressemeddelelser 

og/eller andre relevante medier. Publikationer vil ikke indeholde informationer der kan identificere 

forsøgspersonerne. 

 

Personer bag studiet 
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Professor Inge Tetens er initiator og overordnet ansvarlig for projektet. Studiet gennemføres under ledelse 

af Ph.d. studerende Sadime Basak Kisi Kaki, som har det daglige ansvar for gennemførelse af studiet og en 

læge har det daglige medicinske ansvar. Du vil også kunne møde andet personale og studerende der er 

tilknyttet studiet.  

 

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, 

og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse 

det vedlagte materiale ”Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt” samt 

” Information vedrørende indsamling af biologisk materiale (blod og urin) og deling af dette materiale samt 

data til samarbejdspartnere både i Danmark og uden for EU” 

 

Hvis du vil vide mere om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte  

Sadime Basak Kisi Kaki 

PhD studerende   

Københavns Universitet 

Institut for Idræt og Ernæring 

Rolighedsvej 26 

1958 Frederiksberg C 

Tlf: +45 23 64 96 08 

valid@nexs.ku.dk 

Med venlig hilsen 

Forsøgsansvarlige på VALID 

Inge Tetens, Professor,  

Københavns Universitet  

Institut for Idræt og Ernæring  

Rolighedsvej 26     

1958 Frederiksberg C 

mailto:valid@nexs.ku.dk

