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REKRYTERING/FÖRÄNDRINGAR 

Huddinge välkomnas in i huvudstudien inför starten den 15 

April. 

 

Uppdatering Studien 

Vi närmar oss med stormsteg och vi förbereder inför starten 

den 15 april: 

EPN ansvaret ska överföras till Uppsala från Stockholm,  

protokollet justeras i enlighet med det vi rapporterat om på 

prövarmötet och samtycket får ett uppdaterat utseende. 

Det som kommer hända den 15 april är att vi öppnar den 

skarpa randomiseringssidan och skickar ut användaruppgifter 

till varje site. 

Glöm inte att testa i test-randomiseringen fram till dess. 

Den 15 april öppnar vi även den skarpa  eCRF sidan, och sän-

der ut användaruppgifter om detta. 

Har man som inmatare i Open Clinica inte hunnit med att 

träna i testversionen så måste man göra det innan man får in-

loggning till den skarpa versionen! 

Adresserna till de kommande skarpa sidorna finner ni till hö-

ger på detta nyhetsblad!  

Vi åker runt till olika site under mars och april, för att fånga 

upp eventuella frågor, och gå igenom eCRF. 

Hemsidan uppdateras och det kommer finnas länkar till de 

sidor som behövs. Även alla dokument som behövs kommer 

att finnas där. 
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Rekryteringstakt 

Vår förhoppning är att vi kommer igång med rekryteringen av patienter innan sommaren 

börjar så vi ser att allt fungerar som det ska. 

 

Inkomna frågor samt Svar: 

Frågor som uppstår på site får gärna diskuteras med ansvariga för studien. Vid frågor som 

kan röra alla site, kommer de att publiceras på hemsidan  för att nå ut med förslag på 

svar/lösning problemet. 

 

Fungerat bra, dåligt 

Vi hoppas att den nya randomiseringsmodulen och nya databasen ska vara enklare att  

arbeta med och innehålla färre problem.  

Då vi även skalat ner CRF.t så ser vi fram emot en lättare arbetsinsats. 

 

Vi önskar er alla en Glad Påsk! 

DISCO bullen 

Vid frågor gällande huvudstudien kontakta: 
 
Elin Söderman 
elin.soderman@akademiska.se 
0703-66 44 33 
 
Joanna Wessbergh 
joanna.wessbergh@akademiska.se 
0705-65 07 23 
 

 

 


