ALASCCA-nyhetsbrev
Trots den svåra situationen vi har med Covid-19 så lyckas vi hålla en god inklusionstakt i ALASCCA.
Vi har nu 2952 screenade och 452 randomiserade patienter i studien. Stort tack till er alla som
kämpar på och gör enastående insatser för att hålla igång studien under dessa bekymmersamma
tider! Det är så viktigt och betyder enormt mycket för att vi skall kunna genomföra studien som
planerat och komma i mål med inkluderingen under 2020.

Vi är väldigt glada att kunna meddela att Danmark, som haft ett uppehåll i inkluderingen i ALASCCA
på grund av Covid-19, nu åter har börjat inkludera patienter. I Stockholm har vi en situation där vi
tillfälligt har en omfördelning av var patienter med kolorektal cancer opereras vilket kan innebära
att en patient inkluderas i ALASCCA på ett sjukhus och opereras på ett annat.
Tack vare gemensamma ansträngningar och det etablerade nätverket vi har inom ALASCCA mellan
kirurg-, operations- och patologavdelningar kommer vi att klara det bra. Ett speciellt tack vill jag
rikta till Ersta sjukhus som just nu är mottagare av ett stort antal patienter från övriga sjukhus i
Stockholm och som trots detta enträget fortsätter att inkludera patienter i ALASCCA i tätt
samarbete med övriga Stockholmssjukhus.

Vi ser att en del återbesök har ombokats till telefonsamtal och att läkemedel skickas hem till
patienterna vilket är utmärkt. Analyserna körs som vanligt och svaras ut en gång i veckan, vi har
förståelse för att det kan ta lite längre tid mellan utsvar och randomisering av patient än tidigare.
Viktig information är att det i nuläget går bra att ha telefonkontakt med patienten och skicka hem
burkar. Vi har en kontinuerlig dialog med KTA för att kunna vara så flexibla som möjligt i denna
situation samtidigt som det är av största vikt att följa GCP.
Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar.

ALASCCA-resurser
Kontakta gärna ALASCCAs Nationella studiekoordinator Sabine Süllow Barin som nås på
+46-73-7121354 eller via email sabine.sullow.barin@ki.se
eller
Forskningssjuksköterska Madelene Ahlberg som nås på +46-70-76579 80 eller via email
madelene.ahlberg@sll.se
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