Samtykkeerklæring
Hypoxibehandling
Hypoxibehandlingen du vil modtage på SANA indbefatter kontrolleret sænkning af iltmængden i dit blod og væv.
Iltmængden i blodet bliver kontrolleret under hele behandlingen.
Behandlingen forudgås at et interview eventuelt suppleret med en fokuseret undersøgelse ved en speciallæge, som
vurderer om det er sandsynligt at behandlingen vil hjælpe mod dine gener. Speciallægen vil udføre en test af hvordan
din krop reagerer på at få nedsat ilt. På baggrund af denne vil der blive lavet et personligt behandlingsprogram.
Det er vigtigt at du giver korrekte oplysninger om dit helbred, aktuelle og tidligere sygdomme/behandlinger, medicin
og allergier. Har du sygdomme i hjerte, lunger eller nervesystemet kan du måske ikke kan tåle behandlingen.
Hypoxibehandlingen kan ikke udføres hvis speciallægen vurderer, at behandlingen har risiko for at kunne skade dit
helbred.
Bivirkninger
Der er ingen kendte alvorlige bivirkninger ved hypoxibehandling. Generelt er bivirkninger sjældne. De hyppigste
bivirkninger der er observeret er øget træthed efter behandlingen eller øget energiniveau (svært ved at sove) de
første timer efter behandlingen. Hos patienter der i forvejen lider af hovedpine eller migræne-lignende hovedpine, er
dette observeret i timerne efter behandlingen. Der kan være bivirkninger som ikke er kendte. Hvis du oplever
bivirkninger eller har mistanke om at en reaktion i din krop har forbindelse til den behandling du har modtaget, bedes
du kontakte klinikken således vi har mulighed for at registrere og lave en opfølgning. Hvis du oplever pludselig
indsættende sygdom skal du kontakte vagtlægen.
Vedrørende opbevaring og brug af personfølsomme data
I forbindelse med din behandling på SANA vil der blive indsamlet og opbevaret data.
De data som indsamles er personlige oplysninger du selv har oplyst, eksempelvis alder, køn, sygdomshistorik,
spørgeskemaer, hvad du behandles for og resultatet af behandlingen. Herudover indsamles data under din
behandling. Det er eksempelvis blodprøver, blodtryk, puls og hvordan din krop reagerer på behandlingen.
De indsamlede data opbevares på en sikker måde i henhold til lovgivningen om opbevaring af personfølsomme data.
Data bruges af SANA til at optimere både din og andres behandling med hypoxi. Data kan også bruges i
forskningssammenhæng og til kvalitetssikring.
Data må kun deles med tredjepart eller offentliggøres såfremt data præsenteres i en anonymiseret form.
Såfremt du på et senere tidspunkt ønsker at ophæve dit samtykke, skal du rette henvendelse til SANA.
SANA må kontakte dig telefonisk, elektronisk mhp. opfølgning på behandlingsresultatet og kvalitetssikring
⃞ Ja

⃞Nej
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