
 

Information om projektet 
Vurdering af kirurger der laver robotassisteret radikal fjernelse af prostata  

Projektet har til hensigt at undersøge henholdsvis prostata-patienters og kirurgers evne til at vurdere 

en robot kirurgisk procedure: robotassisteret komplet fjernelse af prostata (RARP). Både medlemmer i 

PROPA og kirurger indenfor RARP inviteres til at vurdere videoer af dele af en RARP udført på en simu-

lator. Alle grupper får en skriftlig introduktion til opgaven og scoringsskemaet, inden de går i gang.  

Forudsætninger: Du er inviteret til at deltage, da du er medlem af Prostatakræftforeningen PROPA.  

Vi håber at du vil hjælpe med forbedre uddannelsen af robotkirurger. Det er en forudsætning at du har 

adgang til en computer med internet. 

Frivilligt og informeret samtykke: Det er frivilligt at deltage i projektet, og du kan til enhver tid trække 

dit samtykke tilbage, uden at det vil påvirke din fremtid i sundhedsvæsnet.  

Umiddelbart før projektets start vil du blive skriftligt informeret om projektet og have mulighed for at 

stille spørgsmål til projektet enten via telefon eller mail. Vi vil bede om dit skriftlige samtykke til delta-

gelse i projektet, herunder til, at dine svar kan anvendes i projektet, også selvom du ikke gennemfører 

projektet, og at det kun er, hvis du eksplicit beder om, at dine data ikke skal anvendes, at de vil udgå. 

Ligeledes beder vi om dit samtykke til, at data kan anvendes i fremtidige projekter, og at de forsøgsan-

svarlige kan kontakte dig om deltagelse ved fremtidige forskningsprojekter, men at du ikke er forpligtet 

til at indgå i disse. 



 

Anonymitet og Datahåndtering: Al data er anonymiseret og opbevares i henhold til Persondataloven. 

Alle involverede forskere har tavshedspligt. 

Projektet er anmeldt til og vurderet af Videnscenter for Dataanmeldelser, Region Hovedstaden (Proto-

kol: P-2020-701). 

Tidsforbrug: Det samlede tidsforbrug er maksimalt 5 timer, der kan deles over flere gange. Perioden 

for projektet strækker sig fra november 2020 til februar 2021. Deltagelse kan tilpasses til hvornår du 

ønsker.  

Lokalitet: Projektet foregår, hvor du ønsker, da forsøgsoplysninger og selve forsøget foregår på inter-

nettet og ved deltagelse i projektet sendes et specifikt link til dig.  
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