
 
                                                                                                                                            
INFORMATION till patient 
 

 
Du har blivit tillfrågad om deltagande i den vetenskapliga studien ”Postoperativt 
ödem” (kroppssvullnad efter operation) som avser att söka orsaker till att 
patienter ofta går upp ett par kilo i vikt under 3-5 dagar efter kirurgi. Denna 
ökning beror på vätskeansamling i kroppen. 
  
Forskningen innebär följande:  
1. På morgonen före operationen kommer vi att väga Dig och Du får lämna ett 

urinprov.  
2. Vätskegivningen under operationen slumpas så att du antingen får vätska 

med saltlösning (Ringer-lösning) eller 5% albumin-lösning. 
3. Prov tas på urinen som uppsamlas under operationen.  
4. Efter operationen mäts kroppsvikten varje dag (om så är möjligt) fram tills 

hemgång. Dagen efter operationen tas ett urinprov och ett blodprov. På 3:e 
dagen efter operationen, eller vid hemgång, samt 1 månad senare så 
kontaktar vid Er för att efterhör om operationen varit förknippad med några 
besvär eller komplikationer. Om komplikation förekommit kan vi behöva 
titta i er patientjournal för att få de närmare preciserad. 

 
Behandling med Ringer-lösning och/eller Voluven är standard under 
operationer, men den beskrivna provtagningen på urin och blod och mätning av 
kroppsvikten sker normalt inte. Studien är avsedd att kartlägga samband mellan 
viktökning och faktorer som sammanhör med kirurgin. Den innebär inga klara 
fördelar för Dig men kan ha betydelse för framtida patienter. Nackdelarna är av 
praktisk natur (se ovan). Landstingets patientskadeförsäkring gäller under 
studien. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens 
gång avbryta din medverkan utan att det på något sätt påverkar fortsatt vård eller 
behandling på sjukhuset.   
 
Om Du har frågor, var god kontakta mig som är ansvarig läkare för studien: 
 
 
Robert Hahn 
Leg. Läkare, Forskningsenheten 
Södertälje sjukhus 
Tel: 073-9660972 
08-55024670 



 
 

Personuppgifter 
 
Den ansvarige för studien Postoperativt ödem kommer att behandla Dina personuppgifter. 
Dessa hanteras konfidentiellt och förvaras tillsammans med protokollen från studiens olika 
delmoment i ett låst utrymme på FoUU-enheten, Södertälje sjukhus. Stockholms Läns 
Landsting är ansvarigt för denna förvaring av personuppgifterna, vilket har till syfte att 
möjliggöra för oss att sammanföra studiens olika resultat till en vetenskaplig 
sammanställning. När så skett tas alla personuppgifter bort men protokollen sparas i avkodat 
skick (enligt gällande regler) under 15 år.   
 
 

 
INFORMERAT SAMTYCKE 

 
 
Jag har tagit del av både muntlig och skriftlig information om studien Postoperativt ödem och 
har förstått informationens innehåll. 
 
Jag samtycker till att deltaga i forskningsstudien och godkänner: 
 
att de ansvariga för studien behandlar mina personuppgifter enligt vad som angivits ovan, 
 
Jag godkänner att samtliga prover jag lämnar ut används på det sätt som beskrivits i patient-
informationen men att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke till användning av mina 
prover och begära att proverna omedelbart förstörs eller avidentifieras, 
 
att urinprovet sparas under 1 veckas tid i biobank på Södertälje sjukhus varefter det kasseras.  
 
 
Datum: _______________________________ 
 
 
Underskrift: _______________________________________________ 
 
 
Personnummer: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 


