
The Quantum Trip Trial  Psykiatrisk Center København 8. januar 2021 
Deltagerinformation  Version 1.2 

  

4 

bivirkninger. Opfølgningerne foregår 1, 4, 8 og 12 uger efter behandlingen med psilocybin og varer 
ca. 1 time. 12-ugers opfølgningen markerer afslutningen på din deltagelse i projektet.  
 
4. SAMTALER 
Udover opfølgningerne tilbyder vi dig motiverende og støttende samtaler. Vi vil bestræbe os på at 
lægge disse samtaler i forbindelse med de obligatoriske opfølgninger. 
 
5. EVENTUELLE OPFØLGNINGER ET HALVT OG ET HELT ÅR EFTER INDTAGET AF PSILOCYBIN 
Når din deltagelse i forsøget er slut efter 12 uger, vil vi spørge dig, om vi må kontakte dig igen et halvt 
og et helt år efter behandlingen med psilocybin. Formålet er at undersøge eventuelle langvarige 
effekter af behandlingen. Du vil skulle svare på nogle spørgeskemaer samt afgive blodprøve. 
Opfølgningen varer ca. 1 time. Du kan uden begrundelse takke nej til denne del og stadig deltage i 
selve forsøget. 
 
6. MR-SKANNING AF HJERNEN 
OBS: Kun relevant hvis du er én af de 60 der bliver tilbudt hjerneskanning.  
En uge efter behandlingen med psilocybin vil vi gerne lave en undersøgelse, der afbilder hjernens 
udseende og funktion ved hjælp af en MR-skanner. Vi vil bede dig udføre to forskellige opgaver inde 
i skanneren, som du vil blive nøje instrueret i inden og undervejs. I den ene opgave vises nogle 
alkoholrelaterede billeder samt neutrale billeder og du skal med mellemrum angive din trang til 
alkohol. I den anden opgave bliver du instrueret i et pointspil, hvor det gælder om at vælge visse 
frugter frem for andre. Opgaverne kan muligvis virke stressende og/eller udløse trang til alkohol. 
Skanneren er udstyret med et samtaleanlæg og en nødknap, således at du til hver en tid kan komme 
i kontakt med personalet og komme ud af skanneren skulle det blive nødvendigt. Selve skanningen 
varer ca.1 time.  
 
Kun op til 60 deltagere vil blive tilbudt en hjerneskanning. Du kan uden begrundelse takke nej til 
denne del og stadig deltage i selve forsøget. 
 
7. OPSUMMERENDE TABEL OVER FORSØGETS AKTIVITETER: 
 

 
 
 


