Annas hörna
Adjuvant behandling med acetylsalicylsyra är hett. Det är
uppenbart att vi tillsammans genomför en mycket viktig
studie med potentiellt stort värde för våra patienter. Det
stora antalet kliniker i Sverige, Norge och Danmark som
deltar och din insats gör att vi har en hög rekryteringstakt
vilket är viktiga framgångsfaktorer!

Nu är det dags att sammanfatta vad vi lärt oss hittills. Vi
bjuder därför in till ALASCCA Prövarmöte den 23 augusti
2017. Prövarmötet kommer att ske i anslutning till Kirurgveckan i Jönköping och vi hoppas att just du kan komma!
Läs mer om programmet nedan och i separat inbjudan!

Avslutningsvis - ett speciellt grattis till Norra Älvsborgs
Sjukhus som precis har rekryterat sin första patient!

Anna Martling, professor
Forskningsansvarig ALASCCA

ALASCCA Prövarmöte den 23 augusti – reservera
din plats redan nu
ALASCCA Prövarmöte går av stapeln den 23 augusti på
Elite Stora Hotellet, Norra Strandgatan 2 i Jönköping.
Under mötet kommer vi att presentera och diskutera
senaste data från ALASCCA. Vi börjar med lunch kl 12:00
och avslutar med mingel med tilltugg kl 17:00. Se separat
inbjudan för mer detaljer!
Vi vill att så många som möjligt deltar. För dig som inte
annars erbjuds möjlighet att åka på Kirurgveckan står vi
för resa och logi en natt.

Anmäl dig till christina.edberg@ki.se. Vi uppskattar tidig
anmälan då det underlättar vår planering.

Möjlighet till GCP-utbildning

För närvarande har 26 sjukhus i Sverige, Norge och
Danmark valt att gå med i ALASCCA. 19 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:
61

Södersjukhuset, Stockholm
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Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Ersta Sjukhus, Stockholm

Danderyds Sjukhus, Stockholm
Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Falu Lasarett, Falun

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Västmanlands Sjukhus, Västerås

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall
Sunderby Sjukhus, Luleå
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Vrinnevisjukhuset, Norrköping
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Blekingesjukhuset, Karlskrona
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Capio S:t Göran, Stockholm

Universitetssjukhuset i Linköping

Mora Lasarett, Mora

Norra Älvsborgs Sjukhus, Trollhättan
Månadens ALASCCA-rekryterare
är Länssjukhuset SundsvallHärnösand samt Östra Sjukhuset
som båda hittills lyckats med
bedriften att rekrytera 10
patienter för screening under mars
månad! Snyggt jobbat!

För dig som inte har gått GCP-utbildningen tidigare eller
för dig som behöver komplettera din gamla utbildning
upprepar vi den uppskattade GCP-utbildningen.

ALASCCA-resurser

Anmäl dig till christina.edberg@ki.se. Vi uppskattar även
här tidig anmälan då det underlättar vår planering.

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!

GCP utbildningen genomförs på förmiddagen innan
ALASCCA Prövarmötet. Alla som deltar i GCPutbildningen får ett utbildningsdiplom.

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

Mars 2017

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.

Månadens profil – Östra Sjukhuset i Göteborg

Östra Sjukhuset har under lång tid legat i rekryteringstopp
för ALASCCA.

Hur kommer det sig att ni på Östra Sjukhuset har lyckats så
bra med rekryteringen till ALASCCA?
Vi har sedan tidigare en väl fungerande logistik på kliniken
när det gäller studier och har stor vana att inkludera i olika
studier, det ser vi som en viktig faktor för att få med så
många patienter som möjligt. Vi informerar om ALASCCA
på det preoperativa besöket. De patienter som vill ha
längre betänketid ringer vi upp eller så pratar vi med dem
när de läggs in.

Vad ser ni som utmaningen i ALASCCA?

En utmaning är att vi har många studier. Inför varje
patientmöte gör vi en bedömning vilka studier vi kan fråga
patienten om. Vi som forsknings sjuksköterskor arbetar
mycket med att screena och att se till att
studiedokumentationen är komplett.
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Doktor Eva Angenete

Forskningssjuksköterskor
Hillevi Björkqvist och
Ann-Louise Helminen
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