Region Skånes prioriteringsgrupp för covid-19 relaterade studier

Protokoll 2020:2

Plats: Prövningsenheten Kliniska Studier Sverige, F-blocket, Skånes Universitetssjukhus,
Lund, eller digitalt via Teams
Tid: 2020-09-24, klockan16:00 – 16.35
Närvarande: Ulf Malmqvist (ordförande), Kristina Åkesson, Ingemar Petersson, Patrik
Midlöv, Magnus Rasmussen, Hannie Lundgren, Jonas Björk, Lena Lindberg.
Frånvarande: Johan Bonnevier
Anmält jäv: Magnus Rasmussen deltar inte beslut om ansökan från Anders Bjartell och
Fredrik Kahn.

§1.

Formalia
Presentation av ledamot:
Johan Bonnevier är ny ledamot i gruppen.
Val av protokollförare.
Beslut: Lena Lindberg för protokoll.
Fastställande av dagordning
Beslut: Dagordning godkänns.

§2

Föregående mötesanteckningar
Beslut: Anteckningarna godkänns.

§3

Diskussionsärende; Publicering av mötesanteckningar
Föredragande Ulf Malmqvist
Förslag att publicera mötesanteckningarna på Kliniska Studier Sverige – Forum Söders
webbplats.
Beslut: Förslaget godkänns.

§4

Beslutsärende:
a. Ansökningar om studiestart:
• Anders Bjartell
Beslut: På grund av patientkonkurrens med pågående studier ingen
studiestart i dagsläget, ny bedömning vid nästa möte. Intern diskussion med
infektionskliniken hur man hanterar studierna och fördelar patienterna
behövs.
• Fredrik Kahn
Beslut: På grund av patientkonkurrens med pågående studier ingen
studiestart i dagsläget, ny bedömning vid nästa möte. Intern diskussion med
infektionskliniken hur man hanterar studierna och fördelar patienterna
behövs.
• Pyotr Platinov
Beslut: OK för studiestart.

§5

Övriga frågor
Magnus informerar om att det är svårt att rekrytera patienter till Covid-studier bland
annat på grund av språkbarriärer och att personalens skyddsutrustning försvårar att få en
bra kontakt med tillfrågade patienter under samtyckesprocessen.
Beslut: För att underlätta för de som inte har svenska som moderspråk att bli tillfrågade
och kunna ta ställning till deltagande bör patientinformation göras tillgänglig på andra
språk. Detta kan förmodligen finansieras av Covid-19 medel från VR.
Ingemar tar upp frågan om fas 3 vaccinationsstudier och hur vi ska hantera patienterna
till dessa under 2020/2021. Nationellt diskuteras att skapa en plattform för
vaccinationsstudier. Enligt folkhälsomyndigheten kommer Covid-vaccinationerna att
registreras i vaccinationsregistret, det kräver dock en lagändring och ett förslag är på
beredning för att läggas fram i riksdagen. Konstateras att bra infrastruktur behövs för
patientunderlag och uppföljning.

§6

Nästa möte
Nästa möte är den 29 oktober.

§7

Mötet avslutas

