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Nyheter 

Hej  

Snart är det sommar och semestertider närmar sig. 

DISCO studien  fortsätter som vanligt och vi finns tillgängliga 

för frågor hela sommaren. 

DISCO-studien växer och vi planerar just nu samarbete  

utanför Sveriges gränser. 

 

Uppdatering Studien 

Prövarmöte  

Prövarmöte planeras till den 26 November på Arlanda.  

Boka in detta datum i era kalendrar redan nu.  

Mer information kommer inom kort.  

 

Europa 

Vi utvidgar nu studien i Europa. Kontrakt håller på att skrivas 

med både Frankrike och Holland. Förhoppningsvis kommer 

de båda länderna igång med DISCO redan i höst. 

   

CRF 

Det kommer innan sommaren att ske en uppdatering av echo, 

avlidensidan och  lab -delen i både p– och e-CRF, det blir ett 

förtydligande i de tre delarna, för att underlätta framtida  

analyser.  

Håll utkik i er mail och på hemsidan www.discotrial.com där 

vi meddelar er när materialet uppdaterats. 
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Screeninglogg 

Screening av hjärtstopp på respektive sjukhus har kommit igång. Vi vill påminna alla 

att skicka in uppdaterade loggar varje månad.  

 

Rekryteringstakt 

Rekryteringen går framåt. Just nu är vi uppe i 69 patienter i huvudstudien. Dvs 147  

totalt. I slutet av 2018 hade vi 32 patienter vilket innebär att vi lyckats rekrytera  

37 patienter på ett halvår! Vi ber er alla där ute att ändå påminna och åter påminna om  

studien. Sommaren brukar innebära en lugnare fas i studier men förhoppningsvis 

kommer det även in några då. 

Som vi skickat ut i mail till sites tidigare i år så har SÖS hittat en strategi för att hålla 

inkluderingen igång: 

1. Veckomail till alla läkare på kliniken där man påminner om både TTM2 och DISCO. 

2. Veckomail till de som ska gå primär och bakjour under veckan. 

3. Personlig återkoppling till de primärjourer som inte randomiserat. 

4. Identifiera nyckelpersoner, i SÖS fall bakjour på MIVA, där de går igenom ev  

missade patienter och anledningen till att patienten inte blev randomiserad. Även SÖS 

möter på motstånd att randomisera vissa patienter. I utvalda fall går de igenom  

evidensläget. 

 

Inkomna frågor samt Svar: 

Tveka inte att höra av er  till oss om det dyker upp frågor eller något annat som ni  

funderar på. Viktigt att vi försöker lösa ev. svårigheter och delar med oss av erfarenhet-

er till alla site. 

En fråga som uppstått är samtycke hos patienter som ej har anhöriga  och ej återfått 

kognitiv förmåga.  

Här hänvisar vi till FAQ på vår hemsida www.discotrial.com där texten lyder:  

”Styrgruppen har beslutat att dessa patienter inkluderas i studien, trots att 

samtycke saknas. Det vill säga vi samlar in den data vi behöver för studien. 

Noggrann eftersökning av anhöriga måste göras innan beslut tas att mata 

in data i databasen. Kontakt ska alltid tas med PI vid Uppsala Akademiska 

Sjukhus när dessa situationer uppstår.” 

 

 
 

 

 

DISCO bullen 



 

Fungerat bra, dåligt 

För att inte missa samtycken så rekommenderar vi att detta görs så tidigt som möjligt, dvs  

redan vid samtal med anhörig vid inläggning på IVA avdelningen.  

Be dem då även fylla i IQ code. 

Samtycke från patienten tas sedan när denna vaknar upp.  

 

Övrig information 

Tänk på att ni använder rätt version av samtycket, senaste finns på hemsidan och heter:  

DISCO-studien_IC_anhörig_ 20180605 samt  

DISCO-studien_IC_patient_20180605 

 
 

DISCO bullen 

 
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 


