Annas Ruta

54 deltagare rekryterade!

Vilken fantastiskt uppslutning det var på ALASCCAs första
prövarmöte den 19 maj! Det var en sann glädje att träffa
er alla och få höra er entusiasm för att förbättra för kolorektalcancerpatienter. Extra kul är det förstås att
ALASCCA har gått från att vara en nationell svensk studie
till att bli en internationell nordisk studie!

Intresset av att vara med i ALASCCA är stort. För
närvarande har 24 sjukhus i Sverige, Norge och Danmark
valt att gå med. Tretton sjukhus är klara att rekrytera, det
vill säga de har haft startmöte och möte med Karolinska
Trial Alliance som monitorerar studien.

Vad fort rekryteringen går! Nu är det redan nio center
som har börjat rekrytera och vi har på kort tid rekryterat
54 deltagare! Ännu bättre är att vi redan nu ”taktar” på
över 10 patienter i vecka. En smått otrolig bedrift givet att
vi precis har startat rekryteringen och att det fortfarande
är många center som inte ännu har kommit igång med
rekryteringen!

För dig som missade ALASCCAs prövarmöte har vi lagt
upp presentationen på nätet
http://ki.se/mmk/dokument-alascca

Anna Martling, professor
Forskningsansvarig ALASCCA

Många deltagare på lyckat ALASCCA Prövarmöte
Den 19 maj gick ALASCCAs första prövarmöte av stapeln
på Stockholm City Conference Center. Där var 68
representanter från 20 sjukhus i Sverige. Speciellt roligt
var att vi även hade besök från Akershus Universitetssjukhus i Oslo!
På prövarmötet beskrevs status för studien och vi gick
igenom vanliga frågor och svar runt ALASCCA. Eftermiddagen ägnades dels åt GCP-utbildning, dels åt ett
första möte med ALASCCA Data Access Committee. Vi
avslutade mötet med en mycket trevlig middag
tillsammans.
Nästa ALASCCA Prövarmöte planeras till 2017.

Personlig ALASCCA-kontakt hjälper ditt sjukhus
För att ytterligare underlätta ditt sjukhus medverkan i
ALASCCA har vi utsett en kontaktperson för varje
deltagande sjukhus. Sabine Süllow Barin, Hanna Rosén
och Madelene Ahlberg kommer att kontakta studiesköterskan på respektive sjukhus en gång per vecka för
att proaktivt se om det är något som vi kan hjälpa er med
eller om något är oklart. Självklart är du alltid välkommen
att kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp!
ALASCCA Nyhetsbrev

Vi på ALASCCA teamet fortsätter att genomföra startmöten i hela landet.
Hela 9 sjukhus har redan börjat rekrytera patienter och
totalt har 54 patienter rekryterats:
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Göteborg
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Danderyds sjukhus
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Karolinska Sjukhuset

Skövde
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Ersta
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Jönköping
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Falun

Västerås

Södersjukhuset

Inget sommaruppehåll på ALASCCA
ALASCCA kommer att ta blod och vävnadsprover och
svara ut genomiska analyser även under sommaren.

ALASCCA-resurser på nätet

Beskrivning av den genomiska analysen: Vi kommer,
förutom studiespecifik mutation, även att svara ut BRAF,
NRAS, KRAS samt MSI. Här beskrivs hur du kan tolka
dessa
resultat
i
din
kliniska
vardag.
http://ki.se/mmk/dokument-alascca

Presentation prövarmöte 19 maj 2016: Om du inte hade
möjlighet att vara med på ALASCCAs första prövarmöte
den 19 maj kan du ta del av presentationen här
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 http://ki.se/mmk/faq-alascca
Har du frågor – kontakta oss!

ALASCCA har en liten med dedicerad central grupp som
hjälper dig om du har problem med ALASCCA. Nationell
studiekoordinator är Sabine Süllow Barin som nås på
073-7121354 eller via Sabine.Sullow.Barin@ki.se.
Juni 2016

