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Hej OPTION kollegor - vi är i gång! 
 
• Den 1 december blev första studiedeltagare inkluderad i OPTION studien. Göteborg har 

inkluderat under vecka 48/49 och pausar nu tills studiebarnmorskan börjar i januari. Även 
Danderyd har kommit i gång och BB Stockholm har haft sitt initieringsbesök. 

 

 
 
• När vill ni börja? 

 
Så här går det till: 
 
1) Kolla på studiematerial på www.optionstudien.se -> För studiepersonal -> Material 

Lösenord: ”OPTIONSverige!” 
 

2) Börja diskutera studieupplägg på er klinik. 
 

3) Boka tid med Verena för en ca 2 timmars utbildning om OPTION där all 
nyckelpersonal bör vara med:  
 
Följande OPTION utbildningstillfällen finns redan planerade och ni som ännu ej har 
bokat tid, kan gärna hänga på om tiden skulle passa (meddela 
verena.sengpiel@obgyn.gu.se): 
 

Måndag  2022-01-17 kl 14-16 
Tisdag  2022-01-18 kl 13-15 
Onsdag  2022-01-19 kl 15-17 
Fredag  2022-01-28 kl 13-15 
 



4) Beställ Coloplast® ballongkatetern och Angusta® märkta som studieprodukt – 
instruktion finns på hemsidan och ordermall får ni efter utbildningsmöte. 
 

5) Boka möte med monitorn Ulla-Stina Wilson (usw.wilson@gmail.com). 
Inför initieringsmötet ska i princip allting vara klart för studiestart:  

a. arbetsplats för dem som rekryterar till studien 
b. utbildning av berörd personal (ska dokumenteras i utbildningslogg – se 

hemsida) 
c. läkemedelsrum 
d. prövarpärm (se hemsida – alla dokument behöver printas ut och sättas i en 

pärm – OBS på vissa dokument behöver man fylla i kontaktuppgifter/ 
uppgifter anpassade till den egna kliniken innan man printar ut) 

e. man ska ha tänkt genom flöden, rapportering av adverse events etc 
 

6) När initieringsrapport har godkänds, får ansvarig prövare inlogg till eCRF, kan lägga 
upp alla som ska kunna komma in på eCRF på kliniken och sedan kan ni börja 
rekrytera. 
 

7) Inom 2 veckor från att ni har inkluderat 5e studiedeltagare ska Ulla-Stina genomföra 
första monitoreringsbesök. 

 
 
• Samma dag som första studiedeltagare har inkluderats, har OPTION beviljats nästan 20 

miljoner kronor från Vetenskapsrådet klinisk behandlingsforskning!  
Därmed kan vi nu bekosta all monitorering, studiedatabasen, datauttag och statistiker och 
en viss summa pengar för deltagande kliniker. Som det ser ut nu, kommer ersättningen att 
utgå per randomiserad kvinna och kommer ligga runt 900 SEK (och då ska inte overhead 
dras hos er eftersom det redan dras hos oss på SU som står som huvudman).  
Dessutom bekostas Angusta® för alla studiedeltagare i OPTION studien. 
 
Sök gärna även regionala FoU- och ALF medel för OPTION – flera regioner har fått! Hör 
av er om ni behöver exempel/underlag från ansökningar som vi har skickat in tidigare. 

 
 
God Jul! 
Verena, för OPTION styrgruppen 


