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Forskningspersonsinformation 

Bästa apparatur för syrgastillförsel vid COVID-19: en pragmatisk 

randomiserad studie mellan högflödesgrimma och huva med 

kontinuerligt positivt tryck 

Bakgrund: 

Du får denna information eftersom du har sjukdomen COVID-19 och din behandlade läkare 

bedömer att du behöver extra syrgastillförsel för att få en tillräckligt god syresättning i blodet. 

I den händelse att konventionell syrgastillförsel med ett lågt flöde via mask eller grimma blir 

otillräckligt så finns det i dagsläget två olika metoder för att förbättra din syresättning utanför 

intensivvårdsavdelningen. Antingen använder man en högflödesgrimma, också kallad 

Optiflow, som fästs på näsan och ger ett stort flöde befuktad luft samt syrgas och som idag är 

den vanligaste behandlingen. Eller så använder man sig av en CPAP huva som man trär över 

huvudet och som ger en likvärdig mängd syrgas men med ett högre positivt lufttryck. Vi vet i 

dagsläget inte vilken behandling av högflödesgrimman eller CPAP huva som är allra bäst för 

personer med COVID-19 och syresättningsproblematik. Därför ber vi dig att delta i denna 

randomiserade studie som utförs vid Helsingborgs lasarett. Komforten på de bägge systemen 

kan anses vara likvärdig och avhängig individuellt tycke och smak.   

Syfte: 

Syftet med denna studie är att utvärdera vilken behandling av högflödesgrimma eller CPAP 

huva som är bäst på att undvika behov av behandling med respirator på 

intensivvårdsavdelningen hos personer med COVID-19 och syresättningsproblematik. 

Studiens genomförande: 

Deltagande i studien innebär att en datorbaserad slumpgenerator kommer avgöra huruvida just 

du får behandling med högflödesgrimma eller CPAP huva. Härefter kommer din utredning 

och behandling pågå som den skulle gjort även utanför en studie, utan ökad risk för 

komplikationer eller obehag. Vi kommer vilja ställa enstaka frågor om hur du upplever 

komforten av din behandling samt om ditt hälsotillstånd före och under studiens gång. 

Deltagande kommer också innebära att vi i efterhand kommer granska din medicinska journal 

för att inhämta svar på blodprover, medicinering, röntgenundersökningar, vårdtidens längd 

och för att säkerställa sjukdomens diagnos och utfall. 

Frivilligt deltagande:  

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas, med eller utan förklaring, 

och utan att det påverkar ditt omhändertagande. 

Hantering av data: 
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Patientuppgifter från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. Dina 

uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till registret. Vid 

databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod så att en 

enskild individ inte kan urskiljas. Endast den som är ansvarig för studien har tillgång till 

”kodnyckeln”. Då data från studien eventuellt publiceras i vetenskaplig tidskrift kommer 

enskilda individer inte att kunna identifieras. Hanteringen av dina uppgifter regleras av 

Dataskyddsförordningen (GDPR).  

Personuppgiftsansvar: 

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Infektionskliniken vid Helsingborgs 

lasarett. Du kan vända dig till sjukhusets personuppgiftsombud om du önskar utdrag över de 

personuppgifter som finns registrerade på dig och få eventuell hjälp till rättelse (adress: 

Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 29189 Kristianstad). 

Ersättning och försäkringsskydd: 

Ingen ersättning utgår för deltagande i studien. Patientskadeförsäkringen gäller som vid all 

annan medicinsk vård. 

Kontakt: 

Ansvarig för studien är Jonas Tverring, leg. läkare vid Infektionskliniken Helsingborg, 

Kontakt: telefon: 042-4062673, epost: jonas.tverring@skane.se 
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Informerat samtycke 

 

Bästa apparatur för syrgastillförsel vid COVID-19: en pragmatisk 

randomiserad studie mellan högflödesgrimma och huva med 

kontinuerligt positivt tryck 

 

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av tillhörande skriftliga 

patientinformation. Jag samtycker genom min underskrift till: 

- Att deltaga i studien. 

- Att mina personuppgifter samlas in, analyseras och behandlas såsom 

beskrivits mig muntligen och skriftligen. 

- Att behöriga representanter från sjukvården får tillgång till min medicinska 

journal enligt vad som anges i forskningspersonsinformationen. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan 

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mitt framtida 

omhändertagande. 

 

 

---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Namnteckning   Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

(Deltagande patient) 

 

 

 

Studiepatient nr (1–120): 

 

 

------------------------------ 

 


