Annas hörna

303 deltagare rekryterade!

Under hösten har vi haft förmånen att besöka flera av era
kliniker. Det har varit både spännande och lärorikt att se
hur just din klinik jobbar med ALASCCA. Tack för att vi
fått komma och besöka din klinik!

Intresset av att vara med i ALASCCA är stort. För
närvarande har 25 sjukhus i Sverige, Norge och Danmark
valt att gå med. 17 sjukhus är klara att rekrytera, det vill
säga de har haft startmöte och möte med Karolinska Trial
Alliance som monitorerar studien och har dessutom
rekryterats sin första patient.

På hemmafronten är mitt alldeles egna julmys att titta på
rekryteringen till ALASCCA! Nu är vi 25 sjukhus som är
med. Sedan förra nyhetsbrevet har Blekingesjukhuset,
Capio S:t Görans Sjukhus, Mora Lasarett och Vrinnevisjukhuset rekryterat sin första patient. Jättekul!

Jag vill passa på att särskilt välkomna våra kollegor från
Aarhus Universitetshospital, Akershus Universitessykehus and St. Olav Universitessykehus. Genom att
samarbeta inom Norden kan vi ytterligare accelerera
rekryteringen till ALASCCA vilket gynnar forskningen och
på sikt de framtida patienterna. Det blir också allt
tydligare att de fördelar vi har i de nordiska länderna vad
gäller offentligt finansierad sjukvård och en överlägsen
möjlighet till uppföljning kommer att leda till betydande
fördelar för klinisk forskning – nu och i framtiden.
Än en gång, stort tack för att du är med i ALASCCA och
med
förhoppning
om
en
riktigt
skön
jul!

Anna Martling, professor
Forskningsansvarig ALASCCA

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, Hanna Rosén och Madelene Ahlberg
kontaktar regelbundet din klinik för att höra hur det går
och för att 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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Vi på ALASCCA teamet fortsätter att genomföra startmöten i hela landet.
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Vi är klara att randomisera, men vilken läkemedelsburk skall vi ta?

ALASCCA är en dubbelblindad studie. Det betyder att
varken prövaren, patienten eller vi på ALASCCA centralt
känner till vilka burkar som har aktiv substans och vilka
som innehåller placebo. För att välja rätt burk kommer
eCRF-systemet (där du skriver in alla data om patienten)
att bestämma vilka burkar du skall ta. Det betyder att
eCRF kan säga att du skall ta burk 53 och burk 57, det vill
säga att burk 54, 55 och 56 skall lämnas orörda. Detta är
helt i sin ordning, vänligen ta inga andra burknummer än
precis de som står i eCRF!
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