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1. Jag intygar att jag har läst och förstått Föräldrainformationsbladet daterat 2010/02/03 (version 1.1) för
NEMO-1 studien och att jag har erbjudits möjlighet att ställa frågor om studien. GREY ARE
2. Jag intygar att jag har erbjudits erforderlig tid att överväga om jag vill/inte vill att mitt barn skall delta i
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7. Jag samtycker även till att data som samlas in i studien lagras och analyseras i databaser. Alla uppgifter
behandlas med sekretess och min eller mitt barns identitet kommer inte att avslöjas. GREY ARE
8. Jag ger mitt medgivande till att mitt barn deltar I NEMO-1 studien. GREY ARE
9. Jag ger mitt medgivande till att mindre mängder blod sparas i upp till 2 år för att därefter kastas. GREY ARE
10. Jag ger mitt medgivande tilI att bli kontaktad I framtiden angående denna studien. GREY ARE
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