
Projekt-ID: NN9535-4430, Version 1.0, dato 24-januar-2019 

Steno Diabetes Center  
Copenhagen søger  
personer med type 2-diabetes,  
som har kendt hjertekarsygdom,  
til et forsøg om virkningen af  
semaglutid på åreforkalkning 
 Hvad er fordelene ved at deltage i forsøget? 
 

• Støtte og omsorg på Steno Diabetes Center Copenhagen, Skandinaviens største 
diabetesklinik.    

• Du vil møde de samme læger og sygeplejersker i løbet af de 57 uger forsøget 
varer og i denne periode vil du deltage i flere besøg på forsøgsstedet, samt blive 
kontaktet telefonisk. Ved syv besøg skal du møde på Rigshospitalet til 
skanninger. 

• Hyppig og grundig kontrol. Dette kan åbne mulighed for, at man opdager 
helbredsforhold, der ellers først ville være blevet opdaget på et senere tidspunkt.  

Deltagelse i et forsøg kan måske forbedre fremtidige behandlingsmuligheder 
for dig og andre personer med hjerte-kar-sygdomme 
 
Forskning har vist, at behandling med semaglutid kan reducere risikoen for slagtilfælde 
og blodprop i hjertet hos personer med type 2-diabetes. Formålet med dette forsøg er, 
med avancerede skanningsmetoder, at kunne klarlægge ændringer i sammensætning og 
grad af åreforkalkning nærmere efter opstart af behandling med semaglutid.  
 
Du kan være egnet til at deltage i forsøget, hvis: 

• Du har type 2 diabetes og ikke i behandling med semaglutid eller andet GLP-1 
præparat 

• Du er 50 år gammel eller ældre  
• Du har haft en blodprop i hjertet eller hjernen og/eller har iskæmisk 

hjertesygdom (sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der for- 
syner hjertet med blod) indenfor de sidste 5 år 

Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte os. Du vil blive 
grundigt informeret om forsøget og om mulige bivirkninger, inden du tager stilling til, om 
du vil deltage.  

Du får refunderet alle transportudgifter til og fra Steno Diabetes Center 
Copenhagen og Rigshospitalet efter gældende regler. 

Forsøget er godkendt af Videnskabs Etisk Komite og er sponsoreret af Novo Nordisk. 
 

Kontaktinformationer 
Sygeplejerske Lone Jelstrup, Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 2, 
DK-2820 Gentofte. Tlf.: 30 91 32 50 , E-mail: lone.jelstrup@regionh.dk 

Læs mere om Steno Diabetes Center Copenhagen på steno.dk 

 

mailto:lone.jelstrup@regionh.dk


 


