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Nyheter 

Hej  

Nu närmar sig julen med stormsteg och vi längtar nog alla  

efter snö. 

Vad roligt att det var så många som kunde komma till Prövar-

mötet 26 november. Det var ett informativt och effektivt möte. 

Mötesanteckningar skickas ut separat till alla, så även ni som 

inte kunde delta kan ta del av vad som togs upp och beslutades. 

 

Uppdatering Studien 

På Prövarmötet togs beslut att ta bort IQCODE IVA.  

Detta innebär att Ni inte längre behöver använda er av det for-

muläret, och kan bara fylla i ”No” i den eCRF-delen. 

Observera att IQCODE vid 6 månader fortfarande ska användas. 

 

Europa 

Vi utvidgar nu studien i Europa.  

Holland har skickat in till EPN och är i startgroparna. 

Frankrike har fått avtal och förbereder för att skicka in till EPN. 

Förhoppningsvis kommer de båda länderna igång med DISCO 

inom kort.  

Samtal sker även med Danmark och Finlad som visat  

intresse att få vara med i studien.   
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Screeninglogg 

Screeening bör i möjligaste mån ske dagligen på intensivvårdsavdelning för att  

upptäcka den eventuellt missade studiepatienten och i de fallen uppmärksamma  

ansvarig prövare om det. Det är viktigt att föra dialog och påminna läkare om att inkludera i  

DISCO studien för att förhoppningsvis öka rekryteringstakten. 

 

Rekryteringstakt 

Rekryteringen går sakta framåt. På Prövarmötet diskuterades hur man kan öka  

rekryteringstakten.  

Den röda tråden är information.  

Information till intensivister, kardiologer och PCI operatörer är nyckeln till  

inkludering. 

Till exempel: 

1. Veckomail till alla läkare, primär och bakjourer på kliniken, där man påminner om DISCO. 

2. Personlig återkoppling till de primärjourer som inte randomiserat av ansvarig prövare på site. 

 

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.  

För att detta ska fungera konstaterades på Prövarmötet att intensivister på de olika  sites behöver 

mer information och vara mer involverade så de kan ta samtycket.  

Sten besöker gärna sites föra att hjälpa till med att informera om studien. 

Samtycke från patienten tas sedan när denna vaknat upp.  
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Övrig information 

Tänk på att ni använder rätt version av alla dokument. 

Alla uppdaterade dokument finns på hemsidan.  

Behöver ni formulären för 6-månadersuppföljningen ber vi er kontakta oss så skickar vi dem 

till er. 
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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 


