Region Skånes prioriteringsgrupp för covid-19 relaterade studier

Protokoll 2020:1

Plats: Prövningsenheten Kliniska Studier Sverige, F-blocket, Skånes Universitetssjukhus,
Lund, eller digitalt via Teams
Tid: 2020-08-20, klockan16:00 – 16.30
Närvarande: Ulf Malmqvist (ordförande), Hannie Lundgren, Magnus Rasmussen, Ingemar
Petersson, Patrik Midlöv, Jonas Björk, Kristina Åkesson (från § 4), Lena Lindberg.
Anmält jäv: Magnus Rasmussen deltar inte beslut om ansökan från Anders Bjartell.

§1.

Formalia
Presentation ledamöter.
Val av protokollförare
Beslut: Lena Lindberg för protokoll.
Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordning godkänns.

§2

Diskussionsärende; Prioriteringsprinciper
Föredragande Ulf Malmqvist
Information om prioriteringskriterier. Efter en kort diskussion kring var gruppen
överens om vilka studier som behöver prioriteras. Efter presentation av
prioriteringskriterier följde diskussion kring prioriteringskriterier och det fanns inom
gruppen samstämmighet om att patientkonkurrensen är det största problemet för
studierna ska kunna fullföljas enligt plan. Gruppen underströk att i nuläget är det
viktigaste är att de påbörjade studierna kan slutföras och ha bevakning av dem över tid
så att de inte stannar av och orsakar ”flaskhalsar” och stoppar upp andra studier.
Gruppen anser också att man ska ta hänsyn till faktorer som långtidseffekter,
materialförbrukning och forskningspersonal vid beslut om studiestart.
Beslut:
a. Studietyper som ska prioriteras av gruppen.
a. Interventionsstudier
b. Diagnostiska och biobanksstudier
c. Studier avseende kliniskt omhändertagande eller kliniks karakterisering
b. Prioriteringskriterier
a. Kliniska studier som i närtid ger information/ny kunskap om behandling,
diagnostik och långtidseffekterna av covid-19.
b. Vid patientkonkurrens mellan studier prioriteras påbörjade
interventionsstudier och andra hand övriga påbörjade studier.

§3

Beslutsärende:
a. Ansökningar om studiestart:
a. Aleksander Giwercman
Beslut: OK för start
b. Anders Bjartell
Beslut: På grund av patientkonkurrens med pågående studier ingen
studiestart i dagsläget, ny bedömning vid nästa möte.

§4

Övriga frågor
Ingemar har fått förfrågningar från patienter med diffusa långtidssymptom pga covid-19
som önskar vara med i studier. Hur hanterar vi dessa?
Beslut: Vi lägger upp pågående covid-19 studier som rekrytera patienter inom öppen
vården på en hemsida.

§5

Kommande möten
Beslut: Möten 1 gång/månad året ut. Nästa möte blir i slutet av september.

§6

Mötet avslutas

