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INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSON 

Icke invasiv avbildning för in-vivo kvantifiering av hudens molekylära 

sammansättning och struktur 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta. Innan du lämnar samtycke till att 
delta är det viktigt att du noga läser igenom denna information, och att du frågar om 
någonting är oklart. Du skall också veta att deltagande är helt frivilligt, och att du kan avbryta 
ditt deltagande när som helst, även efter att du skrivit på samtycket, utan att detta på något 
sätt påverkar den medicinska vård du får.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

De flesta hudåkommor ger påverkan på och/eller orsakas av hudens mikrocirkulation 
(blodflöde i de minsta kärlen). Mikrocirkulationen i huden påverkas också av många 
systemiska sjukdomar, såsom till exempel diabetes och autoimmuna sjukdomar. Sjukdom i 
perifera artärer (PAD) är också högst sammankopplat med mikrocirkulationens funktion och 
tillstånd. Sjukdom i stora kärl (makro-cirkulationen) kan också orsakas av grundproblem med 
mikrocirkulationen.  PAD anses som kraftigt underdiagnostiserat, samt diabetes och generell 
hjärtkärlsjukdom ökar p.g.a. livsstil. Tillsammans står det för de högsta kostnaderna i 
samhället och sjukvården. 

I dag finns små möjligheter att upptäcka ovan beskrivna åkommor tidigt, och man upptäcker 
det ofta när sjukdomsförloppet har gått ganska långt, varför utfall för patient och belastning 
för sjukvården och samhället blir kostsamt.  

Vi frågar dig om ditt intresse att delta i en studie som ämnar att utvärdera möjligheterna till 
att utnyttja en icke-invasiv teknik för screening, i syfte att försöka hitta ovan beskrivna 
sjukdomar och tillstånd tidigare, på ett tillräckligt effektivt sätt för att möjliggöra 
användande inom primärvården.  

Sponsor för studien är HJN Sverige AB.  Med sponsor menas den organisation som är 
ansvarig för studiens genomförande.  

Hur går studien till? 

Undersökningarna sker i anslutning till ett besök vid våra kliniker (Atrium VC eller B2C 
kliniken). Du ska inför besöket ha blivit tillfrågad om studien och delgivits denna 
studieinformation.  Du kommer därefter få tid att läsa igenom dokumentet och möjlighet att 
ställa frågor. Väljer du att delta i studien kommer delegerad studiepersonal på 
prövningsstället inhämta ditt skriftliga samtycke samt registrera dina uppgifter i ett 
studieprotokoll. 

Prövningsanordningen (systemet som testas i denna studie) använder en kontaktlös 
sensormetod. En projektor används för att avbilda mönster på huden. Huden absorberar, 
reflekterar och sprider dessa ljusmönster beroende av hudens sammansättning och struktur 
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inom den undersökta hudvolymen. Kameror används sedan för att avbilda reflekterat ljus 
och data används för att modellera hudens spridnings- och absorptionsegenskaper. 

Mätningen är kontaktlös och görs mot underarmens insida. Inför mätningen kan man 
tillfälligt strypa blodflödet i överarmen mha en blodtrycksmanschett eller tillfälligt ändra 
temperaturen (värmeprovokation på 44°C) mha en extern prob (givare) över det hudområde 
som mäts med sensorn. Dessa tillfälliga ändringar är medicinskt godkända för ändamålet. 

I det fall du inkluderas i en av studiens subgrupper kommer du även genomgå mätningar 
med ett referenssystem parallellt med prövningsanordningen.   

Studieprotokollet kompletteras med demografiska data samt data från journalen (kön, ålder, 
blodtryck, längd, vikt, rökning, samt kliniska data från det aktuella vårdtillfället som hämtas 
ur journal. Här inkluderas kliniska labbsvar (t.ex. Hb, CRP) och andra registrerade sjukdomar. 

Mätningarna tar sammantaget ca 30 minuter. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Du kommer om du önskar få veta om dina uppmätta värden med mätutrustningen samt 
eventuell koppling till förändrad mikrocirkulation, vilket kan ha nära samband till andra 
bakomliggande sjukdomar. 

Vid mätningarna sker provokationer i form av kompression av överarmen (övergående) mha 
en blodtrycksmanschett i syfte att tillfälligt strypa blodcirkulationen och/eller 
värmeprovokation (44° C) mha en prob som riktas mot det hudområde som ska studeras. 
Bägge provokationer kan uppfattas av vissa som obehagliga. Provokationerna är kortvariga 
och studiepersonalen är observant och lyhörd till både uttalade och outtalade tecken på 
obehag i samband med undersökningen, för att kunna avbryta vid behov. 

Detta är den första kliniska prövningen som genomförs med denna prövningsprodukt. 
Teknologin som används bedöms medföra en mycket låg risk för biverkningar och risker för 
försökspersonen. Oväntade eller oförutsägbara risker kan dock uppstå. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.  

Personuppgifterna om dig sparas endast för studiens ändamål och för att man ska kunna 
uppfylla kraven i Förordningen om medicintekniska produkter (MDR 2017/745). Vi kommer i 
samband med besöket att registrera personuppgifter så som kön, ålder, blodtryck, längd, 
vikt, rökning, samt kliniska data från det aktuella vårdtillfället som hämtas ur journal. Här 
inkluderas kliniska labbsvar (t.ex. Hb, CRP) och andra registrerade sjukdomar. 

Mätutrustningen kommer att registrera följande data från dig: Koncentration inom den 
uppmätta volymen av Oxy-hemoglobin (syresatt Hb), Deoxi-hemoglobin (icke-syresatt Hb), 
Totalt hemoglobin, Syremättnad (härledd från oxi- och deoxi-
hemoglobinkoncentrationerna), Vatten (H2O), Melanin. 

Den data och uppgifter som finns registrerade om dig kommer endast att användas i enlighet 
med syftet med studien enligt ovan. Datan kommer att behandlas i enlighet med gällande 
lagar och förordningar. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är forskning 
av allmänt intresse. Om du väljer att delta, kommer dina uppgifter att behandlas helt 
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konfidentiellt, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Detta innebär att 
inga obehöriga kan ta del av dem eller veta vilka svar som just du givit. All data och uppgifter 
kommer att behandlas utan namn, personnummer eller annan direkt identifierbar typ av 
information. All information kodas d.v.s. ditt namn och andra personuppgifter tas bort och 
ersätts av ett kodnummer, som länkar dig till dina data och uppgifter genom en kodlista. 
Kodlistan kommer endast att finnas på kliniken, och endast studiepersonalen kommer ha 
tillgång till listan. Om du samtycker till att delta i studien samtycker du även till att icke 
identifierbara data kan lämnas ut till andra medarbetare som fått i uppdrag av oss att 
hantera data under studiens tid. När vi har avslutat studien kommer vi att behålla en del av 
uppgifterna så att vi kan kontrollera resultaten. Vi kommer att skriva våra rapporter på ett 
sätt så att ingen kan räkna ut att just du deltagit i studien. Kodade forskningsdata kommer 
att sparas och hanteras enligt lag.  

Ansvarig för dina personuppgifter är HJN Sverige AB som är forskningshuvudman. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 
hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter 
om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del 
av uppgifterna ska du kontakta studiekliniken eller ansvarig forskare, Panos Papachristou 
enligt nedan kontaktuppgifter. Dataskyddsombud nås på gdpr@cur8.co. Om du är missnöjd 
med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet på e-post imy@imy.se eller 08-657 
61 00. 

Hur får jag information om resultatet av studien?  

Sammanställning av studiens fynd kommer att presenteras i en forskningsartikel som ämnas 
att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Studiens protokoll kommer att publiceras på en av 
WHO godkänd internationell forskningsdatabas (t.ex. ClinicalTrials.gov) där studiens resultat 
kommer fortlöpande att rapporteras. 

Du kan genom att kontakta studiekliniken eller ansvarig forskare ta del av dina individuella 
uppgifter i studien (se nedan för kontaktuppgifter).  

Försäkring & Ersättning 

Som studiedeltagare i medicinsk forskning inom den etablerade sjukvården omfattas du av 
patientförsäkringen vilken grundas på patientskadelagen (SFS 1996:799). Ingen ersättning 
utgår för deltagande i studien. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 
kommer inte heller att påverka den vård som du erhåller eller ditt framtida deltagande i 
liknande studier. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta studiekliniken eller 
ansvarig forskare för studien (se nedan).  

Ansvarig för studien  

Ansvarig forskare för studien: Panos Papachristou, Specialist i allmänmedicin, forskare, 
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HJN Sverige AB  

panos.papachristou@cur8.co 

070-2298892 
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Informerat samtycke för deltagande i studien (forskningspersonens exemplar) 

Icke invasiv avbildning för in-vivo kvantifiering av hudens molekylära 

sammansättning och struktur 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien.  

Jag har fått både muntlig och skriftlig information, och mina eventuella frågor har besvarats 
tillfredställande. Jag anser mig insatt i vad ett deltagande innebär. 

Jag har fått information om att resultaten skall användas till vårdförbättring samt 
vetenskapliga publikationer. 

Jag har fått information om att forskarna kommer hämta information ur min journal. 

Jag har fått information om att alla uppgifter behandlas med sekretess och att HJN Sverige 
AB är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Jag bekräftar att jag önskar delta, men samtidigt är jag medveten om att jag när som helst 
kan avbryta mitt deltagande. 

Jag förstår att jag efter begäran har rätt att gratis ta del av de uppgifter och resultat som 
lagras om mig. 

 

 

Namn (Forskningspersonen) 
 
 

Plats och datum  

Underskrift 
 
 

 
Namn (Delegerad klinikpersonal) 
 
 

Plats och datum  

Underskrift 
 
 

 

 

Kontaktinformation 

Ansvarig läkare: Panos Papachristou, med.dr., spec. allmänmedicin 

HJN Sverige AB 

070-2298892, email: panos.papachristou@cur8.co 
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Informerat samtycke för deltagande i studien (klinikens exemplar) 

Icke invasiv avbildning för in-vivo kvantifiering av hudens molekylära 

sammansättning och struktur 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien.  

Jag har fått både muntlig och skriftlig information, och mina eventuella frågor har besvarats 
tillfredställande. Jag anser mig insatt i vad ett deltagande innebär. 

Jag har fått information om att resultaten skall användas till vårdförbättring samt 
vetenskapliga publikationer. 

Jag har fått information om att forskarna kommer hämta information ur min journal. 

Jag har fått information om att alla uppgifter behandlas med sekretess och att HJN Sverige 
AB är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Jag bekräftar att jag önskar delta, men samtidigt är jag medveten om att jag när som helst 
kan avbryta mitt deltagande. 

Jag förstår att jag efter begäran har rätt att gratis ta del av de uppgifter och resultat som 
lagras om mig. 

 

 

Namn (Forskningspersonen) 
 
 

Plats och datum  

Underskrift 
 
 

 
Namn (Delegerad klinikpersonal) 
 
 

Plats och datum  

Underskrift 
 
 

 

 

Kontaktinformation 

Ansvarig läkare: Panos Papachristou, med.dr., spec. allmänmedicin 

HJN Sverige AB 

070-2298892, email: panos.papachristou@cur8.co 
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