Annas hörna

891 deltagare rekryterade!

Med deltagande sjukhus i Danmark, Norge, Sverige och,
snart, Finland, är nu ALASCCA en stor nordisk studie!
Tillsammans nyttjar vi utmärkt vård och möjlighet till
uppföljning för att driva världsledande forskning inom
kolorektalcancer.

För närvarande har 27 sjukhus i Sverige, Norge och
Danmark valt att gå med i ALASCCA. 23 sjukhus är klara
att rekrytera, det vill säga de har haft startmöte och
dessutom rekryterat sin första patient. Så här ser
rekryteringen ut just nu (totalt samt antal rekryterade
sedan förra nyhetsbrevet):

Akershus Universitetssykehus i Oslo har på kort tid klivit
upp på 10-i-topp-listan av flest antal rekryterade. De har
de senaste 24 veckorna rekryterat i snitt 2 patienter per
vecka och hela 14 patienter sedan förra nyhetsbrevet!
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I detta nyhetsbrev vill vi speciellt lyfta fram några av våra
största rekryterare:
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Södersjukhuset, Stockholm
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Södersjukhuset i Stockholm är ALASCCAs största
enskilda rekryterare. De sprängde förra veckan en magisk
gräns när de rekryterade sin 100:e patient till ALASCCA.
Extra kul att Södersjukhuset samma vecka randomiserade
ALASCCAs 100:e patient!
Vi noterar även att Norra Älvsborgs Sjukhus och
Centralsjukhuset i Karlstad lyckats rekrytera 10
deltagare vardera sedan förra nyhetsbrevet.

Men ALASCCA är inte bara stora sjukhus. ALASCCA är ett
samarbete mellan 27 deltagande mindre och större
sjukhus. Stort tack till alla som är med i ALASCCA –
tillsammans har vi snart rekryterat 900 patienter!

Avslutningsvis: I förra veckan hade jag och mitt team
förmånen att få träffa Lene Iversen och hennes team på
Aarhus Universitetshospital i Danmark. Vi ser fram mot
den första patienten från Danmark!

Anna Martling, professor
Forskningsansvarig ALASCCA
ALASCCA Newsletter no 10
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Teamet på Akershus Universitetssykehus: Marianne Merok, Tom
Öresland, Nora W. Christensen, Muhammad Shafique, Heidi
Miltvedt, Mereta Helgeland
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Danderyds Sjukhus, Stockholm
Ersta Sjukhus, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Skaraborgs Sjukhus, Skövde

+14 Akershus Universitetssykehus, Oslo
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Sunderby Sjukhus, Luleå

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
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Västmanlands Sjukhus, Västerås
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Falu Lasarett, Falun
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+10 Norra Älvsborgs Sjukhus, Trollhättan

25

+3

26

25

24

23

+1

+1

+5

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall

Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Blekingesjukhuset, Karlskrona/Karlshamn
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Universitetssjukhuset i Linköping
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Capio S:t Göran, Stockholm
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Mora Lasarett, Mora
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St Olavs Hospital, Trondheim
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Vrinnevisjukhuset, Norrköping
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+10 Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad
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Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Vårt mål: öka andelen randomiserade
Rekryteringen till ALASCCA ökar stadigt och många är
muterade vilket gör att de kan vara med i den
randomiserade delen av ALASCCA. För att säkerställa
effektivitet i behandlingen är det viktigt att
läkemedelsbehandling påbörjas snarast efter svar på
mutationsanalys.
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Ny kryssruta i eCRF – Ingen tumör kvar efter
förbehandling
Nu finns det en ny kryssruta i eCRF. Denna skall användas
när det efter förbehandling inte finns någon tumör kvar.

ALASCCA-resurser

ALASCCA teamet är här för att hjälpa dig! Nedan en
vägledning till snabb och enkel hjälp:

Proaktiv kontakt: ALASCCAs forskningssköterskor Sabine
Süllow Barin och Madelene Ahlberg kontaktar regelbundet din klinik för att höra hur det går och höra om vi
kan hjälpa till på något sätt. Berätta för oss så hjälper vi
dig!
Beskrivning av den genomiska analysen: Förutom studiespecifik mutation, svarar vi även ut BRAF, NRAS, KRAS
samt MSI. Här beskrivs hur du kan tolka dessa resultat i
din kliniska vardag. http://ki.se/mmk/dokument-alascca

Vanliga frågor och svar: Vi har sammanställt de vanligaste
frågorna och svaren angående ALASCCA i en presentation
som du kan ladda ner här ki.se/mmk/faq-alascca

Ytterligare frågor: ALASCCA har en liten, men väldigt
dedicerad, central grupp som hjälper dig om du har
problem. Kontakta gärna ALASCCAs Nationella studiekoordinator Sabine Süllow Barin som nås på +46-737121354 eller via email sabine.sullow.barin@ki.se
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