ALASCCA-information med anledning av COVID-19
Stort tack till er alla som gör ert yttersta i denna näst intill overkliga situation vi har med anledning av
COVID-19. Vi har stor förståelse för den ansträngda situation som hela sjukvården nu upplever och där alla
gör sitt yttersta för de patienter som behöver vår hjälp.

Vi kommer att ha en ALASCCA-organisation som finns tillhands under denna svåra tid för att svara på frågor
och stödja som vanligt.

Grunden är att varje center måste följa direktiv från sina respektive sjukhus.
På Karolinska Universitetssjukhuset har följande riktlinjer förmedlats vilket vårt lokala studieteam
följer:
För forskningspatienter som har kolorektalcancer och deltar i studie och är under aktiv behandling
(där studieläkemedel är viktig del för deras sjukdom) rekommenderas:
• Omboka ej patienten
• Planera in som övriga patienter enligt sjukhusets riktlinjer
Avseende inklusion av patienter rekommenderas följande:
• Fortsätt enligt plan om patienten i alla fall skulle behöva komma in för att få vård
En del patienter tillhör riskgrupper eller har själva insjuknat och kan därför inte infinna sig. För att studien
ändå ska kunna fortgå har vi sammanställt förslag på lösningar:
•

•

•

Alla besök har ett besöksfönster på +/- 21 dagar från det schemalagda datumet (räknat från
randomisering).
Det går att skjuta på besöken, lite tidigare eller lite senare.

Ett annat alternativ är att konvertera läkarbesöket och/eller läkemedelsbesöket till ett telefonbesök.
Därefter kan besöket registreras och läkemedelsburkar kan skickas hem till patienten. Vid nästa
tillfälle som patienten personligen kan komma till kliniken återlämnas gamla burkar.

När det gäller information som förekommit i media om NSAID och COVID-19 så följer vi den
noggrant. Vi kommer givetvis att följa myndigheternas rekommendationer. De vetenskapliga data
som finns ger, enligt Läkemedelsverket, inte stöd varken för gynnsamma eller skadliga effekter på
sjukdomsförloppet. Läkemedelsverket har följaktligen i nuläget inte gått ut med några
rekommendationer då sambandet ej är klarlagt. Vid behov av värk-och/eller febernedsättande
tabletter rekommenderas fortsatt, som i studien, paracetamol. Dosen ASA som patienterna med aktiv
substans får i ALASCCA studien är låg men kan om patienten känner oro sättas ut tillfälligt med
noggrann dokumentation i eCRF.

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan hålla ALASCCA-studien igång så långt det bara är möjligt så tveka
inte att höra av er till oss.
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