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Hej OPTION kollegor! 
 
Här kommer ännu en update angående OPTION studien.  
 
• OPTION prövarmöten 

För er som har börjat inkludera så planerar vi nu att ha möten ca 1 gång per månad för att 
stämma av runt praktiska frågor: 
 
8 april kl 12-13 https://gu-se.zoom.us/j/67790796387 
2 maj kl 12-13 https://gu-se.zoom.us/j/61033099488 
3 juni kl 12-13 https://gu-se.zoom.us/j/64958272955 
 
Dessa möten riktar sig alltså till kliniker som redan har börjat att inkludera 
studiedeltagare. 

 
• Utgångsdatum aktuell Angusta batch 

Aktuell batch Angusta har utgångsdatum 2022-09-30. Så beställ endast tabletter 
motsvarande förväntat förbruk fram tills september! 
  
Om ni redan nu kan avse att ni har beställd för många tabletter, så kan ni skicka tillbaka 
till Tamro, så att de kan komma till annan klinik istället.  
Ni får kontakta Tamro via mail (Order.Clinicaltrials@tamro.com) och begära en 
retursedel, så skickar de den antigen via brev eller via mail. Bifogat PDF vill de ha med i 
boxen för returen, ifylld med namn på Studiesite, antal förpackningaroch datum samt 
underskrift. 
 
Norgine jobbar på en ny batch med levernas senast mitten av september som då kommer 
hålla i ca 2 år. 
 

• Uppdaterade dokument 
Bifogade dokument (affisch, randomiseringsrutin & inkluderingsunderlag) har 
uppdaterats och bytts ut på OPTION hemsidan - det fanns några små avvikelse från 
studieprotokoll. Vid tveksamheter är det alltid senaste version av just studieprotokollet 
som gäller. 
Hör gärna av er när ni upptäcka fel eller har förslag på förtydligande! 
 

• Kontaktuppgifter studiebarnmorskor 
Det har kommit ett önskemål om att lägga upp en lista med kontaktuppgifter till alla 
barnmorskor. Gå gärna in på google drive och lägg in era uppgifter i excel 
”Kontaktuppgifter OPTION 220228” – där ser ni också vilka kliniker som har haft sitt 
initieringsmöte och vilka som är igång. 
Länk till google drive: 



https://drive.google.com/drive/folders/1k3YpSjswkqLV3FRMTyVBYgnw5B4Rdq1o?us
p=sharing 

 
• Tillägg etikgodkännande 

Är godkänd men vi får invänta besked från Läkemedelsverket innan vi kan/ska använda 
de uppdaterade dokument. 

 
• OPTION utbildningstillfälle  

21/3 kl 13-15: https://gu-se.zoom.us/j/66792458439 
5/5 kl 13-15: https://gu-se.zoom.us/j/61470301465 
 
Alla som vill vara med, kan logga in. Tänk på att ni ska fylla i och signera bifogat 
utbildningslogg och maila till mig efter genomfört utbildning. 
Om det finns behov av ytterligare utbildningstillfällen, hör av er med förslag på datum! 
 

 
Verena 
 


