ALBA studien månedlig nyhetsbrev nr. 3 – (4. juni 2021)

Antall pasienter

Statistikk om antall pasienter inkludert per sykehus
Den første pasienten samtykket til deltagelse og bel operert i januar i år ved Haukeland
universitetssjukehus. Senere har Kysthospitalet i Hagevik (i februar), Betanien Hospital og AHUS (i
mai) også startet å inkludere pasienter i ALBA studien. Vi håper at alle andre sykehus følger disse fire
og setter i gang med pasient inkluderingen så snart som mulig. Vi vet at flere sykehus har blitt
forsinket av COVID-19 pandemien, men håper det når går rette veien. Per 4.6.21 var 94 pasienter
inkludert i studien hvor Hagevik har flest inkludert med 56 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 4.6.2021

Presentasjon om ALBA studien for ortopedene
Ove Furnes og Tesfaye H. Leta presenterte ALBA-studien for Landets Ortopeder onsdag 12. mai 2021.
Nytt deltakende sykehus
Etter presentasjonen meldte Sykehuset Innlandet- Gjøvik seg til å delta. Veldig bra! Vi håper at de
andre sykehusene også følger etter.
YouTube video om elektronisk registreringsskjema (MRS)
Vi har laget en demonstrasjonsvideo om elektronisk registreringsskjema i MRS, randomisering i ALBA
studien og skanning strekkode av implantat (i Procordo). https://youtu.be/781mmzDTQs4 . Det
legger også brukerveiledning om elektronisk registrering i MRS og skanning strekkode (i Procordo) av
implantater ut på Nasjonalt Register for Leddproteser sin nettside under Registrene/Leddproteser
Startside (ihelse.net). Real-time video (YouTube video) med demonstrasjon av bakteriologiskjema
kommer også snart.
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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