ALBA studien månedlig nyhetsbrev nr. 6 november 2021
Statistikk over antall pasienter inkludert per sykehus
Til nå har 16 sykehus sagt ja til å være med ALBA studien. Så langt har 7 sykehus startet med å inkludere
pasienter i studien. Den første pasienten samtykket til deltagelse og ble operert i januar i år ved Haukeland
universitetssjukehus (HUS). Vi håper at alle andre sykehus følger disse syv sykehusene og setter i gang med
pasient inkluderingen så snart som mulig da vi må inkludere over 9000 knær. Vi håper at alle sykehus i
Norge som driver kneprotese kirurgi vil være med i ALBA studien. Gi beskjed til Tesfaye
(tesfaye.hordofa.leta@helse-bergen.no) eller Ove (ove.nord.furnes@helse-bergen.no) om dere ønsker å
delta så sender vi nødvendig informasjon. Alle sykehus som deltar vi kunne inkluderes i forfatterlisten til
studien.
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Fig. 1: Oversikt over antall inkluderte pasienter per behandlingsarm per sykehus og for hele landet per
30.9.2021

.
Per 31.10.21 var 333 pasienter inkludert i studien hvor Hagevik har klart flest inkludert med 154 pasienter.
Martina Hansen er i god driv og har inkludert 70 knær siden august. Antall inkluderte pasienter per sykehus
(totalt) og per måned per sykehus er illustrert henholdsvis i Fig. 1 og 2.
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Fig. 2: Oversikt over antall inkluderte pasienter per sykehus per måned.
Nye nettside


Nasjonalt Register for Leddproteser har fått ny nettside. https://helse-bergen.no/nrl



Alle bruksanvisninger om ALBA studien samt elektronisk registrering i MRS finnes her.



Dere kan finne tidligere nyhetsbrev, studieprotokollen, osv. under ALBA studien.

NOF Høstmøte


På årets Høstmøte hadde registeret en stand. Vi setter pris på at mange ortopeder besøkte oss på
standen og fikk hjelp med pålogging, elektronisk registrering og ikke minst slått av en prat. Vi håper
at mange kommer i gang med elektronisk registrering i MRS samt at de vil bli med i ALBA studien.

Tips
Randomisering av pasienter som er inkludert i ALBA studien


Ikke randomisere før pasienten er i narkose. Altså ikke randomiser på preoperativ klarering.

PROM og inklusjon av pasienter som ikke snakker norsk?


Dere må ikke ha PROMS registrering på plass før dere kan starte inkludering av pasienter i ALBA
studien. Dette kan komme etter hvert og om pasienten ikke vil fylle ut PROM skjema kan pasienten
fortsatt inkluderes i studien.



Utfylling av PROM for pasienten er ikke absolutt nødvendig for deltagelse i ALBA studien eller
registeret, men det er fint om tolk eller pårørende kan hjelpe med utfylling dersom pasienten ikke
forstår norsk eller har problemer med å forstå spørsmålene.

Gitt annen sement enn det pasienten ble randomisert til?


Hvordan skal man håndtere det?
o

Kirurgen må rapportere og skanne det som er brukt av sement og ferdigstille
registreringen. Man trenger ikke gjøre noe mer.

o

Vi skal gjøre både «intension to treat» og «as treated» analyser.

Elektronisk registrering og skanning


Først må dere få på plass skanning og elektronisk registrering. Dere må ha sement på lager som
ikke inneholder antibiotika også. Når elektronisk registrering fungerer kan dere sette i gang med
inkludering av pasienter i ALBA studien. Pasienten må underskrive samtykkeerklæring for studien.
Denne lagres sammen med samtykkeerklæring for registeret. Når man først har gjort det en gang
går det greit og medfører minimalt med ekstra arbeid.



Dere må også finne en god ordning for hvor operasjonssykepleierne noterer tallkoden fra
skanningen av implantatet (Procordo).



Se bruksanvisning her: https://helse-bergen.no/nrl

Vi setter stor pris på at dere vil delta i denne studien og er glade for alle tilbakemeldinger, positive og
negative. Kort sagt ønsker vi å høre fra dere om hvordan det går!

Det er fint om dere videresender dette nyhetsbrevet til de andre ortopediske kirurgene ved eget sykehus

Takk for godt samarbeid!
Tesfaye og Ove

