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Nyheter och information om nationella DIRECT-studien #4
Ett nationellt samarbete inom klinisk genetik
DIRECT-studien är en multi-center RCT som genomförs 2019-2022 i Umeå, Lund, Göteborg
och Stockholm. Syftet är att förstå hur sjukvården kan bidra till spridning av riskinformation
inom släkter med ärftlig cancer. Målet är att stärka prevention av cancer i Sverige. Vi
kommer tillsammans att inkludera 600 patienter/familjer där hälften utgör kontroller, och
hälften randomiseras till intervention. Varje ort rekryterar i snitt 75 deltagare per år.

Stockholm på gång
Nu arbetar Jenny i Stockholm för fullt med att etablera lokala rutiner för
rekrytering även i Stockholm. Hon tar gärna emot tips från er andra via drop-inmötena. Välkomna att träffas via zoom varje onsdag kl. 11-11:45. Tacka gärna
ja/nej i Outlook senast onsdag morgon, eller via sms.
Pilotpatienter har bidragit till revideringar
Erfarenheter från piloten har gjort att vi reviderat Praktiskt genomförande och
Instruktion för screening & randomisering. Även CRF-blanketterna kommer i
nytryck med minimala justeringar framöver. Bidra med ev. oklarheter till
directstudien.rct@umu.se eller 076-69 60 648.
Covid-19 påverkar oss också
Omställningen i sjukvården, med bl.a. flera
medarbetare på tillfälliga arbetsuppgifter har
inneburit att rekryteringen pausats på vissa orter,
och på andra håll justeras arbetssätt. Vi delar
med oss av tips och stöttar varandra. Vill du
presentera studien för kollegor? Nu finns öppen
en presentation på prezi.se (länk).
Åtgärder
På kort sikt
• Spara och arkivera Checklistan. För att ha backup på patientdokumentation
är nu rekommendationen att ALLA checklistor sparas/arkiveras tillsvidare.
• Skriv ut nyreviderade instruktioner. Snart kommer en digital studiepärm att
finnas på DIRECT-webben (länk umu.se) så att ni lätt kan skriva ut och
ersätta dokumenten som blivit uppdaterade. Tills dess mailar Lina ut dem.
På lång sikt
• Utvärdering av pilot: Före sommaren kommer vi på studiekontoret att ringa
runt till er för att utvärdera de uppsatta målen för pilotfasen i RCT:n. Vi har
redan gjort en del åtgärder men behöver stämma av om protokollet håller
hela vägen för att spika de sista detaljerna och övergå i skarp fas.
Hälsningar från Umeå där ljusgröna knoppar just slått ut i Björkarnas stad.
/Carolina Hawranek (studiekoordinator)
och Anna Rosén (forskningsledare)

