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NYHETER 

Frågor gällande LBBB/RBBB har uppkommit. Se s2 för  
styrgruppens information angående detta. 

DISCO har ett nära samarbete med TTM2 och det finns inga 
hinder att rekrytera patienterna till båda studierna!  
Studieansvariga för de båda studierna välkomnar detta!  
Se sida 3 för vilka siter som kommer delta i båda studierna. 

Samtal förs just nu med St Göran i Stockholm och vår  
förhoppning är att de kan gå med i början av hösten. 

 

Uppdatering Studien 

EPN är informerad om flytten från Stockholm till Uppsala och 
vi inväntar endast deras bekräftan på att de flyttar över ansva-
ret till Uppsala 

Hemsidan uppdateras  kontinuerligt, gå in och titta vad som 
är nytt (senast uppdaterade dokument har en rödmarkering 
vid sig).  
Här följer några dokument som vi har uppdaterat och vill  
poängtera som viktiga. 
Kontrollera att ni har rätt datum/version på era blanketter. 

Samtycket:  
Det är viktigt att man tar samtycke så snart som möjligt av 
patientens anhöriga. Vi har i pilotfasen sett att om man inte 
gör det, så blir det, av olika anledningar svårt att få in den se-
nare i vårdkedjan. 
Samtycke av patienten tas så snart detta är möjligt. Aktuell 
version finns på hemsidan. 
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Screeninglog  

Loggen behöver fyllas i. Beslutat är att site screenar  på IVA-avdelningarna efter hjärt-
stopp. 
(Tidigare var det akuten som skulle screenas.) 
En gång i månaden skickar man sedan en sammanfattning på i ett mail till Joanna och 
Elin, så man kan utvärdera eventuell inklusionsproblematik på siten. Ny version finns. 

Delegeringslog: 

Delegeringsloggen har fått ett nytt utseende. Skriv ut och fyll i. 

Uppföljningen: 

Nya manualer och bakgrundsformuläret är uppdaterat 

CRF: 
Den skarpa eCRF sidan är öppnad och har man gjort sin testpatient så kontaktar man 
Elin eller Joanna i Uppsala och meddelar detta, så får man tillgång till den skarpa databa-
sen 

Rekryteringstakt 

Vi har 10 inkluderade patienter för närvarande och vi tar ingen paus för sommaren utan 
fortsätter som vanligt.  Joanna och Elin finns tillgängliga på mail och telefon vid frågor. 

Uppföljning 

Uppföljningen vid 6 månader är uppbyggd tillsammans med TTM2 och ordningen på  
formulären ändras så de stämmer överens med TTM2. Uppdaterade manualer finns på 
hemsidan.  Nytt är att man skickar hem vissa formulär till patient och anhörig inför  
6 månadersbesöket. Det går att skicka hem ett formulär i bas och fyra formulär i den  
utökade uppföljningen. 

Inkomna frågor samt Svar: 

Hemsidan är uppdaterad med FAQ. 

En viktig fråga som uppkommit är den angående inkludering av LBBB/RBBB 

Styrgruppen vill gå ut med information enligt nedan: 

 

Många patienter har EKG-förändringar efter hjärtstopp. Skänkelblock (både 

LBBB och RBBB) är en mycket ospecifik markör för pågående ischemi och 

har lågt positivt prediktivt värde för akut kranskärlsocklusion. Därför kan 

patienter med skänkelblock utan annan stark misstanke om pågående 

ischemi randomiseras i DISCO.  
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Vid frågor gällande huvudstudien kontakta: 
 
Elin Söderman      Joanna Wessbergh 
elin.soderman@akademiska.se    joanna.wessbergh@akademiska.se 
0703-66 44 33      070 565 07 23 

 
 

 

Fungerat bra, dåligt 

Det verkar som att randomiseringsmodulen fungerar bra. 
eCRF har även det fungerat bra. Vissa sjukhus har inte släppt igenom www.discocrf.com  oft-
ast har då istället http://87.237.215.76:8080/OpenClinica  fungerat, men vid problem kon-
takta  IT ansvarig på sjukhuset för att be dem godkänna sidan/sidorna. Ett SSL certifikat hål-
ler på att installeras så sidan blir helt säker.  

 

Sites som kommer delta i både TTM2 och DISCO 

Akademiska Sjukhuset    Örebro Universitetssjukhus 
Sahlgrenska Univeristetssjukhuset  Skåne Universitetssjukhus Lund 
Skåne Universitetssjukhus, Malmö  Helsingborg Sjukhus 
Södersjukhuset     Eventuellt St.Göran  

Arbete pågår för att få fram material som underlättar Uppföljningen när  patienten är med i 
båda studierna.  

 
   Vi önskar er alla en glad sommar!! 
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