Annas hörna

382 deltagare rekryterade!

Nu har rekryteringen till ALASCCA tagit fart på allvar.
Varje vecka identifieras muterade patienter som
inkluderas i den randomiserade delen av ALASCCA.
Dessutom har vi, tillsammans med er, lyckats minska
tiderna från det att du och din klinik rekryterar deltagare
till dess att ni får det genomiska svaret. Verkligen jättekul!

Vilken fart på rekryteringen – de senaste veckorna har det
kommit in många fler deltagare än någonsin tidigare! För
närvarande har 26 sjukhus i Sverige, Norge och Danmark
valt att gå med i ALASCCA. 18 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:

För att arbetet med rekrytering och sedan uppföljning till
ALASCCA skall flyta på smidigt så fortsätter vi att besöka
alla deltagande kliniker. Vi har tre syften med dessa
besök. Först och främst vill vi höra om det är något som vi
kan göra för att underlätta ditt arbete med ALASCCA. För
det andra vill vi gärna lära oss hur just ni gör för att få
ALASCCA att fungera bra. Avslutningsvis vill vi ta tillfället
i akt att berätta hur andra kliniker gör som vi tycker
fungerar bra. Självklart är du som vanligt välkommen att
höra av dig till oss om det är något som behöver dryftas.
Kolla nedan för att hitta lämpliga kontaktuppgifter.
Save the date! Nästa prövarmöte äger rum i anslutning
till Kirurgveckan i Jönköping, onsdagen den 23 augusti.
Program och inbjudan kommer under våren. I anslutning
till detta kommer vi även att erbjuda en förnyad GCPutbildning för dem som ännu inte har hunnit gå denna.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna våra kollegor
från Norra Älvsborgs Sjukhus och Centralsjukhuset i
Karlstad. Kul att ni är med i ALASCCA!
Anna Martling, professor
Forskningsansvarig ALASCCA

Vad är det för skillnad på T-stadium och
sammanvägt tumörstadium?
På förekommen anledning vill vi förtydliga stadieindelningen för tjock- och ändtarmscancer. Det är viktigt
att inte förväxla T-stadium och sammanvägt tumörstadium.

T-kategori (ofta kallat ”T-stadium”) anger enbart hur
tumören växer i tarmväggen medan tumörstadium även
inkluderar huruvida det finns spridning till lymfkörtlar
(N) eller andra organ (M). Sammanvägning av T-, N- och
M-kategori ger ett tumörstadium.

För inklusion till screening i ALASCCA-studien gäller det
preoperativt tumörstadium I-III. För randomisering till
läkemedel gäller det tumörstadium II-III. Det är alltså
enbart patienter som har fjärrmetastaser (tumörstadium
IV) som inte skall tillfrågas om deltagande.
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Södersjukhuset, Stockholm
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Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Danderyds Sjukhus, Stockholm
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Ersta Sjukhus, Stockholm
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Skaraborgs Sjukhus, Skövde
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Östra Sjukhuset, Göteborg
Falu Lasarett, Falun

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Västmanlands Sjukhus, Västerås
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Skånes Universitetssjukhus, Malmö
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Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
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Sunderby Sjukhus, Luleå
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Blekingesjukhuset, Karlskrona
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Mora Lasarett, Mora
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Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall
Capio S:t Göran, Stockholm

Nathalie Sternbro och Martin
Janson på Södersjukhuset i
Stockholm. Nathalie, Martin och
deras team har rekryterat flest
deltagare till ALASCCA just nu.
Snyggt jobbat!

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
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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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