ALBA studien månedlig nyhetsbrev nr. 2 – (5. mai 2021)
Statistikk om antall pasienter inkludert per sykehus
Den 4.1.2021 samtykket første pasient til deltagelse ved Haukeland universitetssjukehus
(HUS). Pasienten ble operert den 14.1.2021. Kysthospitalet i Hagevik og Betanien Hospital
har også startet å inkludere pasienter i ALBA studien og den første pasienten her ble inkludert
henholdsvis den 25.2.2021 og 3.5.2021. Til nå er det kun tre sykehus: HUS, Kysthospitalet i
Hagevik og Betanien Hospital som har satt i gang med inklusjonen. Vi håper at alle andre
sykehus setter i gang med pasient inkluderingen så snart som mulig selv om vi vet at noen har
blitt stoppet av COVID-19. Per 5.5.2021 var 55 pasienter inkludert i studien hvor Hagevik har
flest inkludert med 36 pasienter. Når man først har gjort det en gang går det greit og medfører
minimalt med ekstra arbeid.
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Fig. 1: Oversikt over antall inkluderte pasienter per behandlingsarm per sykehus og for hele landet per 5.5.2021

Intervju om ALBA studien
Ove Furnes og Tesfaye H. Leta har gitt et intervju om ALBA studien i påskenummeret av
NOP-en (Norsk Ortopedpost) i slutten av mars 2021. I intervjuet ble viktigheten av ALBA
studien godt belyst og også om studien kan ha noen negativ innvirkning på andre parallelle
klinisk studier ved deltakende sykehus. Vi kan røpe at det har det ikke så lenge man ikke har
en farmakologisk interaksjon med sin lokale studie. Vi vil gjerne takke Øystein Gøthesen for
intervjuet og NOP-en for publikasjonen. 2021_01-paskenop_2.pdf (legeforeningen.no)
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!
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