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Utbildningslogg

Utbildning får dokumenteras i prövar-
och sponsorpärm

Printa ut och fyll i utbildningslogg, signera,
skanna och maila till 
verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Skriv ert namn, funktion inom ramen för OPTION och klinik i zoom 
chatten!



Studiestart



Media



Syfte

OPTION är en svensk klinisk randomiserad multicenter studie som ska 
besvara följande frågor:

1. Är heminduktion lika säkert för barnet som induktion på sjukhuset?
2. Är heminduktion lika effektivt som induktion på sjukhus?

(andel vaginala förlossningar)



Övriga frågeställningar

1. Skiljer sig andra graviditetsutfall åt för mamma och barn vid 
heminduktion jämfört med induktion på sjukhus?

2. Är heminduktion ett kostnadseffektivt alternativ till induktion på 
sjukhus?

3. Hur upplever kvinnorna, deras partner och sjukvårdspersonal 
heminduktion?

4. Hur påverkas framtida graviditeter?



Bakgrund – Vad vet vi redan? 

• Patientupplevelse: Kvinnorna är nöjda med heminduktion och 
upplever att de har lättare att hantera en induktion i hemmet 
(Turnbull 20013, Kandola 2019)

• Personalupplevelse: Barnmorskor i Australien upplever heminduktion 
som positiv 
(Turnbull 2013)

• Kostnad: Heminduktion kan spara upp till 10 000 SEK/förlossning 
(Adelson 2013, Ten Eikelder 2018, Son 2019)



Bakgrund – Varför behövs studien? 

• Säkerhet: Få och små randomiserade studier som inte haft power att 
studera säkerhet 
(Biem 2003, Sciscione 2001, Wilkinson 2015a, Wilkinson 2015b, Policiano 2017, Mohamad 2018) 
Cochrane från 2013 baserat på n=1439 kvinnor, Kelly 2013

• Effektivitet: För små studier för att påvisa skillnader
(Biem 2003, Sciscione 2001, Kelly 2013, Wilkinson 2015a, Wilkinson 2015b, Policiano 2017, Mohamad 2018)

• Partnerns upplevelse: Studier saknas

• Effekt på framtida graviditeter: Studier saknas



Lästips



Studieprotokoll

• En nationell multicenter randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

• Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och 
gynekologi SNAKS (www.snaks.se)

• Register-baserad RCT: 
Randomisering via Graviditetsregistret
Datainsamling via Graviditetsregistret, Neonatalregistret SNQ och 

Statistikmyndigheten SCB 
Enkäter och intervjuer

http://www.snaks.se/


PICO

Population Kvinnor med lågrisk-graviditet planerade för induktion och
med omoget cervixstatus (både först- och omföderskor)

Intervention Induktionsstart på sjukhus och därefter utskrivning till
hemmet/patienthotell tills aktivt värkarbete börjar

Control Induktionsstart på sjukhus och fortsatt övervakning på sjukhus 

Outcome Primärt: Komposit utfall för barnsjuklighet och dödlighet
Andel vaginalt förlösta kvinnor

Sekundärt: 
- Andra graviditetsutfall
- Upplevelse
- Hälsoekonomi
- Framtida graviditeter



Det primära komposita barnutfallet –
Perinatal mortalitet eller svår morbiditet

• IUFD 
• Neonatal död (0-27 dagar)
• Apgar <4 vid 5 min 
• pH <7,00 eller BD >15 mmol/l
• HIE I-III
• Intrakraniell blödning
• Neonatala kramper

• Hypotermibehandling
•Mekoniumaspiration
•Mekanisk ventilation 

(respirator) under de första 
72 timmarna
• Neonatal pneumoni eller 

sepsis
• Intensivvård >48 timmar



Powerberäkning

Säkerhet:
• Graviditetsregistret 2014-2018, lågrisk induktioner: 2,3% med primärt utfall
• ”Non-inferiority” med 80% power, antagande för primärt utfall vid heminduktion 

2,8% och non-inferiority margin 0.015, 5% drop out
• n= 8 891 kvinnor (4 445 i varje arm)

Effektivitet:
• Graviditetsregistret 2014-2018, lågrisk induktioner: 12 % kejsarsnitt
• ”Non-inferiority” med 80% power, antagande för kejsarsnitt vid heminduktion 

10% och non-inferiority margin 0.015, 5% drop out
• n=4 238 kvinnor x2 (2 119 kvinnor i varje arm och för varje induktionsmetod)



Förväntad studietid

• Graviditetsregistret 2020: 27% induktioner
• Efter SWEPIS förväntat 30-35% induktioner
• I grannländerna: 50-75% av induktionerna är heminduktioner
• Sjukhus som planerar för deltagande i OPTION => 107 169 förlossningar år 

2018 => 16 075 potentiella heminduktioner/år
• 35% av alla gravida skulle föredra heminduktion enligt studie i Göteborg 

ÞVi borde kunna bli klara till år 2025…
ÞNorgine…



Deltagande kliniker

• Borås
• Eksjö
• Eskilstuna
• Falun
• Gävle
• Göteborg
• Hallands sjukhus (Varberg 

& Halmstad)
• Helsingborg
• Jönköping
• Kalmar
• Karlskrona
• Karlstad

• Kristianstad 
• Linköping
• Lund
• Malmö
• Norrköping
• Nyköping
• Skövde
• Stockholm - BB 

Stockholm
• Stockholm - Danderyd
• Stockholm -

Södersjukhuset
• Stockholm – Karolinska 

(Solna & Huddinge)

• Sunderbyn
• Sundsvall
• Södertälje
• Trollhättan
• Umeå
• Uppsala
• Värnamo 
• Västervik
• Västerås
• Växjö
• Ystad
• Örebro



Klassad som klinisk studie 
(läkemedel och medicin teknisk produkt)

• Etikprövningsmyndigheten EPM
• Läkemedelsverket LMV
• Good Clinical Practice GCP
• och väldigt många förordningar…



Studie
design Högrisk graviditet

Exkludering
• Liten för tiden (SGA)

Valbara för inkludering Inte valbara för inkludering

Induktion
ballongkateter (Coloplast® eller Cook®) 
prostaglandin (Angusta®) 
• 45 min observation, CTG
• Kvinna (och partner) fyller i det första frågeformuläret

Exkludering
• CTG klassas som inte normal
• Begynnande värkarbete
• Onormal händelse: e.g. kraftig blödning, smärta
• Vattenavgång (om ej PROM indikation)

Randomisering 45 minuter efter induktion baserat på: 
1. Klinik/sjukhus
2. Indikation för induktion (vattenavgång – inte vattenavgång)
3. Paritet (förstföderska – omföderska)
4. Induktionsmetod (ballongkateter – Angusta®)

ITT-gruppen består av alla randomiserade kvinnor

Lågrisk graviditet

Möjliga orsaker till induktion: 
• Prolongerad graviditet (vecka ³41+0 - 41+6)
• Kostbehandlad graviditetsdiabetes 
• Stabil hypertoni
• Stor för tiden 
• Förlängd latensfas
• Bäckensmärta
• Vattenavgång utan värkar
• Psykosocial indikation

Abdominellt ultraljud 
(ingår inte i klinisk rutin) 



Studiedesign – behandling och uppföljning

Induktion på sjukhus: 
• Övervakning enligt klinikens rutin 

Heminduktion: 
• 24/7 telefonlinje till barnmorska som är van vid telefonrådgivning
• Återbesök och fortsatt handläggning enligt studieprotokoll



All material finns på hemsidan:
www.optionstudien.se
Lösen: OPTIONSverige!

All info-material får printas upp på kliniken.

http://www.optionstudien.se/


Inkludering

Inklusion/exklusion
Screening – screening log
Rekrytering
Forskningspersonsinformation 

(FPI) och samtycke
Journalföring - dokumentation
eCRF – instruktioner eCRF
Övervakning
Enkät



Information till Mödrahälsovården



Patientinformation

• Lägg till era kontaktuppgifter
• OBS: Ingenting annat får ändras!



I klinisk vardag: steg för steg 



I klinisk vardag: steg för steg 
Affisch till expedition



1) Inklusion - anamnes
Inklusions kriterier
• ålder 18-45 år 
• okomplicerad levande 

enkelbörd graviditet 
planerad för induktion

• kan kommunicera med 
sjukhuset via telefon 
(svenska eller bra 
engelska)

• förstår muntlig och 
skriftlig information

• graviditetsvecka >37+0 till 
41+6 

• kan nå sjukhuset inom 
rimlig tid (cirka 1 timme, 
efter prövarens 
bedömning)



1) Inklusion - anamnes
Inklusions kriterier Exklusions kriterier
• ålder 18-45 år 
• okomplicerad levande 

enkelbörd graviditet 
planerad för induktion

• kan kommunicera med 
sjukhuset via telefon 
(svenska eller bra 
engelska)

• förstår muntlig och 
skriftlig information

• graviditetsvecka >37+0 till 
41+6 

• kan nå sjukhuset inom 
rimlig tid (cirka 1 timme, 
efter prövarens 
bedömning)

• tidigare kejsarsnitt eller liknande uteruskirurgi
• medfödd livmodermissbildning som kan påverka värkarbete
• läkemedelsbehandlad diabetes 
• kostbehandlad graviditetsdiabetes med misstänkt stort barn (LGA)
• havandeskapsförgiftning, instabil hypertensiv sjukdom
• barn misstänkt liten för tiden (SGA) eller misstänkt tillväxthämmat (IUGR)
• IUFD tidigare graviditet
• kända fostermissbildningar eller andra fostertillstånd som påverkar förlossningen eller kräver omedelbar vård av  

det nyfödda barnet
• annat tillstånd som kräver slutenvård, t.ex. tidigare förlossning inom 60 minuter från ankomsten till sjukhuset
• känd allergi mot någon av komponenterna i ballongkatetern eller Angusta® (endast för respektive metod)

• I fall indikation inte är vattenavgång:
• oligohydramnion (djupaste vertikala fickan, SD <20 mm eller fostervattenindex, AFI <50 mm)
• polyhydramnion (djupaste vertikala fickan, SD >80 mm eller fostervattenindex, AFI >250 mm)

• I fall av vattenavgång:
• vattenavgång >30 timmar
• känd grupp B streptokockkolonisering 



2) Inklusion – klinisk undersökning innan induktion
(yttre och inre palpation, temp, blodtryck, CTG, ev. abdominellt/vag ulj)
Inklusions kriterier
• Stabilt huvudläge (fixerat 

eller ruckbart)
• Bishop score:

förstföderskor <6 
omföderskor <5

• CTG klassificeras som 
normalt enligt SFOG 
kriterier 
(www.ctgutbildning.se)



2) Inklusion – klinisk undersökning innan induktion
(yttre och inre palpation, temp, blodtryck, CTG, ev. abdominellt/vag ulj)
Inklusions kriterier Exklusions kriterier
• Stabilt huvudläge (fixerat 

eller ruckbart)
• Bishop score:

förstföderskor <6 
omföderskor <5

• CTG klassificeras som 
normalt enligt SFOG 
kriterier 
(www.ctgutbildning.se)

• Foster litet för graviditetslängden eller tillväxthämmat (SGA/IUGR) screenat enligt följande beroende på 
induktionsindikation:

1. Prolongerad graviditet (41+0 till 41+6 veckor): abdominellt ultraljud där genomsnittlig 
bukdiameter (MAD) ska vara >= 110 mm. Om MAD <110 mm viktskattning för att utesluta SGA-
foster. (Marsal et al)
2. Graviditetsdiabetes eller stabil hypertoni: viktskattad under de senaste två veckorna och fostret 
får ej vara misstänkt SGA/IUGR, annars ny tillväxtkontroll där fostret inte får vara SGA/IUGR
3. Långvarig latens fas, moderns ålder, mild intrahepatisk kolestas, symfyseolys/bäckensmärta, 
PROM, psykosocial utan ovanstående diagnoser/indikationer: SF-kurva ska vara normal. Vid icke-
normal mätning av SF-kurva: viktskattning enligt ovan.
4. Övriga indikationer: SGA/IUGR får uteslutas enligt prövarens bedömning

• I fall indikation inte är vattenavgång:
• Oligohydramnion: djupaste vertikala fickan, SD <20 mm eller fostervattenindex, AFI <50 mm
• Polyhydramnion: djupaste vertikala fickan, SD >80 mm eller fostervattenindex, AFI >250 mm

• Lågt sittande placenta (mindre än 20 mm från inre modermunnen som upptäcks när ballong ska sättas)
• Instabil hypertensiv sjukdom
• Feber >= 38°C



Forskningspersonsinformation (FPI)

OBS: Glöm ej att fylla i uppgifter till lokalt ansvarig prövare!
Får inte förändras – OBS kommer snart en ny!



Samtycke - Patient vill inte delta 

-> fyll i ”Screening log”. Omhändertagande enligt klinisk rutin 

= INDUKTION PÅ SJUKHUS?



Screening

• Om möjligt ska alla 
kvinnor som är valbara 
för studien tillfrågas 
om deltagande
• Screeninglog  

krav enligt International 
Conference on Harmonisation-
Good Clinical Practice
(Food and Drug Administration
guideline, ICH GCP, 
kapitel 8.3.20)

• Alla kvinnor som tillfrågats och tackat nej - OBS endast initialer!



Samtycke - Patient (och evtl partner) önskar delta

• Skriftligt samtycke inhämtas och sätts i prövarpärm (FPI och
samtyckessidan), ska förvaras i låst skåp
• Forskningspersonen ska få en kopia på både den skriftliga informationen

och det signerade och daterade samtyckesformuläret enligt ICH GCP 
4.8.11.

1. Skriv ut två ex. av samtycket och FPI och patienten signerar båda vid samma
tillfälle. 

2. Patienten tar en kopia av samtycket med sin mobiltelefon av sitt påskrivna
samtycke.

3. Ni kopierar det signerade samtycket när det är påskrivet och ger till patient.



Samtycke

• Kvinnans uppgifter förs in i ”Subject-Enrolment-Identification-Log”
• Studiedeltagarens uppgifter förs in i eCRF (inlogg med sitt SITHS kort)
• Journalanteckning (i fet stil) och pop-up notat: 

”Patienten har lämnat muntligt och skriftligt samtycke till deltagande i OPTION 
studien.” eller 
”Patienten och partnern har lämnat muntligt och skriftligt samtycke till deltagande i 
OPTION studien.”



Subject-Enrolment-Identification-Log

• Alla kvinnor (ej 
partners) som 
tillfrågats och 
tackat ja!



eCRF



eCRF



eCRF efter inkludering (del 1)
När SPARA knappen trycks, skickas enkäten ut till
studiedeltagarens email-adress/mobil nummer.

Enkäten ska fyllas i INNAN randomisering – påminn 
studiedeltagarna att besvara enkäten!

Om man av misstag har angett fel e-adress, kan 
enkät skickas igen via ”Resend Email/SMS”. Klicka 
på SPARA igen.



Klinisk kontroll

• Yttre och inre palpation, temp, blodtryck, CTG
• Ev. abdominellt (och vid ballongmetod vaginalt) ultraljud:

• Huvudändläge
• Tillväxtbedömning enligt studieprotokoll:

• I fall av graviditetsdiabetes och/eller hypertoni: normal tillväxtkontroll inom de senaste 14 dagarna, annars görs tillväxtkontroll
• I fall av graviditetsvecka ³41+0: kontroll av MAD och MAD ³110 mm – om mindre görs en tillväxtkontroll
• I fall av lång latensfas, maternell ålder, mild intrahepatisk cholestas, symfyseolys, vattenavgång, psykosocial indikation: normal SF kurva
• Övriga indikationer: enligt ansvarig läkares bedömning

• Placenta ligger >= 20 mm från inre modermunnen
• I fall att indikation inte är vattenavgång: 

Normal mängd fostervatten SDP 20-80 mm eller AFI 50-250 mm

• Om den gravida kvinnan inte uppfyller samtliga kriterier, så exkluderas hon från 
OPTION. 
• Markera i eCRF del 2 att studiedeltagaren ej induceras/randomiseras och kryssa i 

av vilken orsak.
• Både studiedeltagare och eventuell partner exkluderas i så fall från studien och 

behöver inte fylla i enkäten.



2) Inklusion – klinisk undersökning innan induktion
(yttre och inre palpation, temp, blodtryck, CTG, ev. abdominellt/vag ulj)
Inklusions kriterier Exklusions kriterier
• Stabilt huvudläge (fixerat 

eller ruckbart)
• Bishop score:

förstföderskor <6 
omföderskor <5

• CTG klassificeras som 
normalt enligt SFOG 
kriterier 
(www.ctgutbildning.se)

• Foster litet för graviditetslängden eller tillväxthämmat (SGA/IUGR) screenat enligt följande beroende på 
induktionsindikation:

1. Prolongerad graviditet (41+0 till 41+6 veckor): abdominellt ultraljud där genomsnittlig 
bukdiameter (MAD) ska vara >= 110 mm. Om MAD <110 mm viktskattning för att utesluta SGA-
foster. (Marsal et al)
2. Graviditetsdiabetes eller stabil hypertoni: viktskattad under de senaste två veckorna och fostret 
får ej vara misstänkt SGA/IUGR, annars ny tillväxtkontroll där fostret inte får vara SGA/IUGR
3. Långvarig latens fas, moderns ålder, mild intrahepatisk kolestas, symfyseolys/bäckensmärta, 
PROM, psykosocial utan ovanstående diagnoser/indikationer: SF-kurva ska vara normal. Vid icke-
normal mätning av SF-kurva: viktskattning enligt ovan.
4. Övriga indikationer: SGA/IUGR får uteslutas enligt prövarens bedömning

• I fall indikation inte är vattenavgång:
• Oligohydramnion: djupaste vertikala fickan, SD <20 mm eller fostervattenindex, AFI <50 mm
• Polyhydramnion: djupaste vertikala fickan, SD >80 mm eller fostervattenindex, AFI >250 mm

• Lågt sittande placenta (mindre än 20 mm från inre modermunnen som upptäcks när ballong ska sättas)
• Instabil hypertensiv sjukdom
• Feber >= 38°C



Induktion

• Kvinnan induceras enligt studieprotokoll, klinikens rutin, läkarens bedömning och 
kvinnans önskan med en av följande 3 varianter:

Tbl AngustaÒ 25 µg p.o. (OBS märkt studieprodukt) – enda möjliga val i fall av vattenavgång
ColoplastÒ ballongkateter (OBS märkt studieprodukt)
CookÒ ballongkateter (Ej studieprodukt men standard batch nr ska registreras)

• Kvinnan stannar för observation i minst 45 min på sjukhus.
• I fall av induktion med ballongkateter ska nytt CTG utföras.
• Under observationstiden ska kvinnan och deltagande partner svara på enkät 1.
• Tidpunkt, metod, batchnummer, eventuella komplikationer under 

observationstiden förs in i eCRF del 2 och i drug/device accountability log i prövar 
pärm.



Drug/Device Accountability log



3) Inklusion – 45 min observation efter induktion
Inklusions kriterier Exklusions kriterier
• Vid induktion med katetermetod: 

CTG klassificeras som normalt enligt SFOG 
kriterier (www.ctgutbildning.se)

• Biverkningar inom de första 45 min efter induktionsstart, t.ex. kraftig blödning, 
kraftig smärta, vattenavgång i fall vattenavgång inte var indikationen till induktion 

• Start av värkarbete
• Kvinnan tar tillbaka samtycke



Randomisering

• Om inga exklusionskriterier har tillkommit loggar ansvarig personal in i eCRF, 
bekräftar att patienten uppfyller kriterier för randomisering och klickar på 
”Randomisera” knappen.
eCRF visar om kvinnan lottas till att vara kvar på sjukhus eller om hon lottas till 
heminduktion.
Enkäten stängs – så stäm av att kvinnan (och partner) har svarat innan
randomisering!
• Om exklusionskriterier har tillkommit, markerar i eCRF att studiedeltagare inte

har randomiserats och ange orsak, t ex blödning, vattenavgång, ångrat sig, CTG 
inte normal…



Randomisering - journalanteckning

Om ej randomiserad:
• “Studiedeltagaren har inte blivit randomiserad i OPTION studien, vidare

handläggning enligt klinisk rutin.”

Randomiserad till sjukhusinduktion:
• ej vattenavgång: “Studiedeltagaren har lottats till induktion på sjukhus. 

OBS studieläkemedel/produkt för cervixmognad ska användas de första 2 
dagar, därefter vidare handläggning enligt klinisk rutin.”
• vid vattenavgång: “Studiedeltagaren har lottats till induktion på sjukhus, 

vidare handläggning efter första dygnet enligt klinisk rutin.”



Randomisering - journalanteckning

Randomiserad till heminduktion:
• ej vattenavgång: “Studiedeltagaren har lottats till induktion i

hemmet/patienthotell. OBS studieläkemedel/produkt för cervixmognad 
ska användas de första 2 dagar, inläggning senast 48 timmar efter 
induktionsstart och därefter vidare handläggning enligt klinisk rutin.”
• vid vattenavgång: “Studiedeltagaren har lottats till induktion i

hemmet/patienthotell. Inläggning senast 24 timmar efter induktionsstart
och därefter vidare handläggning enligt klinisk rutin.”
• Öppna “Inläggning för förlossning”-tillfälle och skicka patienten på

permission.
• Diagnossättning: Z51.4 (Förberedande vård för efterföljande behandling

som ej klassificeras på annan plats)???



eCRF del2 - efter klinisk undersökning/induktion

Kan användas för att spara när endast delar har fyllts i – ingen fel-kontroll.

Kan endast användas när alla uppgifter har fyllts i – fel-kontroll.
Randomisering sker och enkäten stängs!



eCRF del2 - efter klinisk undersökning/induktion

Kan användas för att spara när endast delar har fyllts i – ingen fel-kontroll.

Kan endast användas när alla uppgifter har fyllts i – fel-kontroll.
Randomisering sker och enkäten stängs!



Inkluderings-
underlag



Fortsatt handläggning efter randomisering

• Rätt patientinformation delas ut till respektive grupp.
• Dag 1 vid PROM, dag 1 och 2 för övriga studiedeltagare får endast 

studieprodukt eller Cook ballongkateter användas. 
Därefter handläggning enligt klinikens egen rutin 
(ej längre studieläkemedel/produkt).
• Drug/Device accountability log fylls i när studieprodukten lämnas tillbaka 

(AngustaÒ), eller ballongkatetern ramlar ut/extraheras.
• Metoder för fortsatt cervixmognad registreras i eCRF del 3.
• Om avvikelse från studieprotokoll: notes to file!



Patientinformation

• OBS: Lägg till era kontaktuppgifter!
Får annars inte ändras!



”Notes to file” = Avvikelse från studieprotokoll

Ska rapporteras till monitor

-skicka SMS till monitor att 
avvikelse ha skedd
-ta kopia på notes to file och 
skicka som krypterat mail/per 
post till monitor



Fortsatt handläggning - AngustaÒ

• Kvinnan noterar på patientinformationen när hon har tagit 
tabletterna. Ifyllt dokument samlas in och data förs in i eCRF del 3.

• En tablett AngustaÒ 25 µg p.o. varannan timme upp till 8 tabletter/24 
timmar. Uppehåll kan göras nattetid. 
• Amniotomi får göras tidigast 2 timmar efter sista tabletten AngustaÒ.
• Oxytocin får kopplas tidigast 4 timmar efter sista tabletten AngustaÒ.

• I de fall AngustaÒ har använts dag 1 och 2, så rekommenderas byte 
till annan metod dag 3.



Fortsatt handläggning - Ballongkateter

• får inte användas vid vattenavgång
• får endast användas 1 gång under induktionen: 

ColoplastÒ ballongkateter max 24 timmar
CookÒ ballongkateter max 12 timmar (enligt CE märkning)

• biverkningar/komplikationer registreras i eCRF del 3.





Fortsatt handläggning - Sjukhusinduktion

• Kvinnan fortsätter induktion på sjukhuset.
• Övervakning enligt klinikens rutin.
• Dag 1 vid vattenavgång, dag 1 och 2 för övriga studiedeltagare får 

endast studieprodukt eller CookÒ ballongkateter användas!



Fortsatt handläggning - Heminduktion
• Kvinnan återgår till hemmet/patienthotell. Hon får med sig patientinformation och en återbesökstid senast 

24 timmar efter induktionsstart.

• 24/7 telefonlinje till barnmorska som är van vid telefonrådgivning. 
Kvinnan kontaktar sjukhuset direkt, avstår vidare behandling och kallas in om:

• någonting börjar kännas annorlunda 
• kvinnan inte längre känner fosterrörelser/det vanliga mönstret av fosterrörelser ändras
• kvinnan får värkar
• vattnet går (om indikation för induktion inte var vattenavgång)
• kvinnan blöder från slidan 
• kvinnan får ont över livmodern, ihållande buksmärtor; tryckkänsla nedåt
• magen känns hård precis hela tiden
• kvinnan får feber eller sjukdomskänsla
• kvinnan blir orolig eller någonting känns oklart

• Återbesök: kontroll av fosterläge, CTG, temperatur, blodtryck, Bishop score. 
Vid avvikande fynd ska kvinnan läggas in och följas enligt klinikens rutin.
Om fortsatt cervixmognad behövs och kvinnan inte har haft vattenavgång kan hon återgå till hemmet dag 2.

• Samtliga kvinnor blir inlagda på sjukhus senast dag 2 i fall av vattenavgång, och senast dag 3 i de fall vattnet 
inte har gått.



Heminduktion – ej vattenavgång
Dag 1 - hemma

Besök 1
Inklusion och undersökningar enligt studieprotokoll.

Metod för induktion
Val och byte av induktionsmetod enligt studieprotokoll, beslut att avbryta/pausa induktionen enligt klinikens rutin, doktorns bedömning 
och kvinnans val.
• Ballongmetod kan endast användas en gång under induktionen.
• I fall av AngustaÒ dag 1 och 2, rekommenderas byte till ballong (ColoplastÒ eller CookÒ) dag 3 (inneliggande).
• Amniotomi får göras tidigast 2 timmar efter senaste dos AngustaÒ och Oxytocin får användas tidigast 4 timmar efter senaste dos 

AngustaÒ för att förhindra överstimulering.
Behandling
Ballongkateter Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 

µg med 2 timmars mellanrum
Övervakning på sjukhuset direkt efter induktion
CTG och 45 min observation på 
sjukhuset efter att 
ballongkatetern har applicerats

Efter första tabletten (1) på 
sjukhuset 45 min observation på 
sjukhus, tidsschema för de nästa 
sju doserna (2–8) i hemmet 

Information inför hemgång
Muntlig och skriftlig information om när kvinnan ska ringa/söka vård akut och tid för planerat återbesök inom 24 timmar.



Heminduktion – ej vattenavgång
Dag 1 - hemma Dag 2 - hemma

Besök 1
Inklusion och undersökningar enligt studieprotokoll.

Besök 2
Klinisk undersökning (CTG, bekräfta huvudläge, blodtryck, temp)
Om normala undersökningsfynd, inga värkar än och amniotomi
inte är möjligt/lämpligt:

Metod för induktion
Val och byte av induktionsmetod enligt studieprotokoll, beslut att avbryta/pausa induktionen enligt klinikens rutin, doktorns bedömning 
och kvinnans val.
• Ballongmetod kan endast användas en gång under induktionen.
• I fall av AngustaÒ dag 1 och 2, rekommenderas byte till ballong (ColoplastÒ eller CookÒ) dag 3 (inneliggande).
• Amniotomi får göras tidigast 2 timmar efter senaste dos AngustaÒ och Oxytocin får användas tidigast 4 timmar efter senaste dos 

AngustaÒ för att förhindra överstimulering.
Behandling
Ballongkateter Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 

µg med 2 timmars mellanrum
Ballongkateter Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 

µg med 2 timmars mellanrum
Övervakning på sjukhuset direkt efter induktion
CTG och 45 min observation på 
sjukhuset efter att 
ballongkatetern har applicerats

Efter första tabletten (1) på 
sjukhuset 45 min observation på 
sjukhus, tidsschema för de nästa 
sju doserna (2–8) i hemmet 

CTG och 45 min observation 
på sjukhuset efter att 
ballongkatetern har 
applicerats

Efter första tabletten (1) på 
sjukhuset 45 min observation på 
sjukhus, tidsschema för de nästa 
sju doserna (2–8) i hemmet 

Information inför hemgång
Muntlig och skriftlig information om när kvinnan ska ringa/söka vård akut och tid för planerat återbesök inom 24 timmar.



Heminduktion – ej vattenavgång
Dag/Metod 1 - hemma Dag 2 - hemma Dag 3 - sjukhus

Besök 1
Inklusion och undersökningar enligt studieprotokoll.

Besök 2
Klinisk undersökning (CTG, bekräfta huvudläge, blodtryck, temp)
Om normala undersökningsfynd, inga värkar än och amniotomi
inte är möjligt/lämpligt:

Inläggning på sjukhus
Induktion fortsätter enligt 
klinikens rutin.

Standardmetoder ska 
användas – ej längre 
studieläkemedel/produkt.

Fortsatt övervakning och 
omhändertagande enligt 
klinikens rutin.

Metod för induktion
Val och byte av induktionsmetod enligt studieprotokoll, beslut att avbryta/pausa induktionen enligt klinikens rutin, doktorns bedömning 
och kvinnans val.
• Ballongmetod kan endast användas en gång under induktionen.
• I fall av AngustaÒ dag 1 och 2, rekommenderas byte till ballong (ColoplastÒ eller CookÒ) dag 3 (inneliggande).
• Amniotomi får göras tidigast 2 timmar efter senaste dos AngustaÒ och Oxytocin får användas tidigast 4 timmar efter senaste dos 

AngustaÒ för att förhindra överstimulering.
Behandling
Ballongkateter Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 

µg med 2 timmars mellanrum
Ballongkateter Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 

µg med 2 timmars mellanrum
Övervakning på sjukhuset direkt efter induktion
CTG och 45 min observation på 
sjukhuset efter att 
ballongkatetern har applicerats

Efter första tabletten (1) på 
sjukhuset 45 min observation på 
sjukhus, tidsschema för de nästa 
sju doserna (2–8) i hemmet 

CTG och 45 min observation 
på sjukhuset efter att 
ballongkatetern har 
applicerats

Efter första tabletten (1) på 
sjukhuset 45 min observation på 
sjukhus, tidsschema för de nästa 
sju doserna (2–8) i hemmet 

Information inför hemgång
Muntlig och skriftlig information om när kvinnan ska ringa/söka vård akut och tid för planerat återbesök inom 24 timmar.



Heminduktion – vattenavgång (<30 timmar)
Dag 1 - hemma Dag 2 - sjukhus

Besök 1
Inklusion och undersökningar enligt studieprotokoll.

Metod för induktion
Induktionsmetod enligt studieprotokoll, beslut att avbryta/pausa induktionen enligt klinikens rutin, doktorns bedömning och kvinnans 
val.
• Ballongmetod får INTE användas för induktion.
• Oxytocin får användas tidigast 4 timmar efter senaste dos Angusta för att förhindra överstimulering.

Behandling
Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 µg med 2 timmars avstånd

Övervakning på sjukhuset direkt efter induktion
Efter första tabletten (1) på sjukhuset 45 min observation på sjukhus, tidsschema för de nästa sju doserna (2–8) i hemmet 

Information inför hemgång
Muntlig och skriftlig information om när kvinnan ska ringa/söka vård akut och tid för planerat återbesök inom 24 timmar.



Heminduktion – vattenavgång (<30 timmar)
Dag 1 - hemma Dag 2 - sjukhus

Besök 1
Inklusion och undersökningar enligt studieprotokoll.

Inläggning på sjukhus
Induktion fortsätter enligt 
klinikens rutin.

Standardmetoder ska 
användas – ej längre 
studieläkemedel.

Fortsatt övervakning och 
omhändertagande enligt 
klinikens rutin.

Metod för induktion
Induktionsmetod enligt studieprotokoll, beslut att avbryta/pausa induktionen enligt klinikens rutin, doktorns bedömning och kvinnans 
val.
• Ballongmetod får INTE användas för induktion.
• Oxytocin får användas tidigast 4 timmar efter senaste dos Angusta för att förhindra överstimulering.

Behandling
Upp till åtta tabletter AngustaÒ 25 µg med 2 timmars avstånd

Övervakning på sjukhuset direkt efter induktion
Efter första tabletten (1) på sjukhuset 45 min observation på sjukhus, tidsschema för de nästa sju doserna (2–8) i hemmet 

Information inför hemgång
Muntlig och skriftlig information om när kvinnan ska ringa/söka vård akut och tid för planerat återbesök inom 24 timmar.



eCRF fortsatt induktion (del 3)
OBS
Endast speciellt märkt studieprodukt får 
användas i båda grupper, 
sjukhusinduktion och heminduktion!!!
Efter dag 1 (vattenavgång), dag 2 (övriga)
ska klinikens standard 
mediciner/produkter användas.

Kan fyllas i av forskningspersonal 
(legitimerat personal med GCP utbildning) 
i efterhand.

Vid detta tillfälle möjlighet att granska 
avseende adverse events, avvikelse från 
studieprotokoll – meddela lokalt ansvarig 
prövare!



eCRF studieläkemedel

AngustaÒ: ÅÅSPXXX 
-> felmeddelande i fall av fel format. Om av misstag ej studieläkemedel har använts ska 
ordinarie batchnummer fyllas i, notat på note to file och meddelande till monitor.

ColoplastÒ ballongkateter: 7-siffrigt batch nummer 
-> felmeddelande i fall av fel format. Om av misstag ej studieläkemedel har använts ska 
ordinarie batchnummer fyllas i, notat på note to file och meddelande till monitor.

CookÒ ballongkateter: Ej studieläkemedel – notera ordinarie batch nummer 
(8-siffror)

Om ballongkateter har använts i fall av vattenavgång
-> felmeddelande, notat på note to file och meddelande till monitor.

Om ballongkateter har använts ggr 2
-> felmeddelande, notat på note to file och meddelande till monitor.



eCRF efter förlossningen (del 3)



eCRF

I fall någonting saknas i eCRF/inte passar för individuella fall, maila:
Verena.sengpiel@obgyn.gu.se



Randomiseringsrutin

Man behöver inte hålla allt detta i
huvudet men det behövs en väl
förberedd arbetsplats för
inkluderande personal…



Enkäterna

• Skickas till mail eller mobilnummer, 2 påminnelser per enkät

• 1a enkät skickas när eCRF del 1 är ifylld och stängs vid randomisering
Vilket alternativ för igångsättning av din förlossning/partners förlossning hade du valt om du hade fått välja?
general self-efficacy (GSE), health-related quality of life (HRQL, EQ-VAS, EQ-5D), Sense of Coherence (SOC-13), Pain 
Catastrophizing Scal (PCS), Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
Är det någonting annat som du önskar delge oss avseende igångsättningen av din förlossning?

• 2a enkät skickas 3 månader efter 1a enkäten
Resulterade graviditeten i ett barn som lever?
GSE, EQ-VAS, EQ-5D, SOC, PCS, EPDS, Childbirth experience 2 (CEQ2)/Fathers for the first time (FFT), levels of 
breastfeeding (BES), frågor adapterade från Bollapragada et al. (t ex Hur skattar du din upplevelse av igångsättningen av 
förlossning nu när du tänker tillbaka på den?) och fria frågor, t ex Hur upplevde du din partners förlossning?



Monitorering



Monitorering

•Monitor Ulla-Stina Wilson (usw.wilson@gmail.com)
•Monitoreringen är en oberoende kvalitetskontroll, 

kvalitetssäkring och tillsyn för att se till att:
• Skydda forskningspersonens rättigheter och välbefinnande
• Säkerställa att studiedata är korrekta, kompletta och 

källdataverifierade
• Säkerställa att studien utförs i enlighet med aktuellt 

studieprotokoll, ICH-GCP och gällande etiska och regulatoriska 
krav



Monitorering – initieringsbesök



Monitorering – första besök

• 1a monitoreringen skall genomföras inom 2 veckor efter att de första 
fem forskningspersonerna har inkluderats för att försäkra sig om att 
studiecentra följer studieprocedurerna och kraven.

• För två slumpvis utvalda forskningspersoner av de fem första 
inkluderade görs en fullständig källdataverifiering. 



Monitorering – uppföljningsbesök

• På totalt 5 % av forskningspersonerna ska det göras en fullständig 
källdataverifiering. 

• Vid bristande kvalitet kan monitor föreslå en extra monitorering eller 
att denna andel ökas för individuella siter.



Rapportering Notes to file
= Avvikelse från studieprotokoll
Letar upp studiedeltagaren som du vill rapportera för via SÖK/LISTA i
eCRF.



Klicka på ”Lägg till” under ”Adverse events/notes to file”
i vänster kolumnen. Följande fält kommer upp:

• Klicka i dagens datum och “Notes to file”, 
så öppnas “Notes to file” rapport.
Glöm ej att meddela monitorn via SMS att händelse har skedd så att 
Ulla-Stina vet att hon behöver gå in i OPTION databasen.

Rapportering Notes to file



Rapportering Notes to file



Rapportering Notes to file

Pappersblankett ska endast
användas i fall eCRF inte
fungerar:

-skicka SMS till monitor att 
avvikelse ha skedd
-ta kopia på notes to file och 
skicka som krypterat mail/per 
post till monitor



Säkerhetsrapportering vid klinisk prövning



Data Safety Monitoring Board (DSMB)

”…is an independent group of experts 
who monitor patient safety and treatment 
efficacy data while a clinical trial is ongoing.”

• Ove Axelsson, ordförande
• Anna Hagman, biträdande ordförande
• Charlotta Grunewald
• Göran Wennergren
• Max Petzold
• Annika Strandell
• Lotta Selin

• Baserat på: Safety analyses & säkerhetsrapportering



Säkerhetsrapportering vid klinisk prövning av 
medicinteknisk produkt innan CE-märkning
(Coloplast® ballongkateter) och studieläkemedel (Angusta®)

Prövarens ansvar

• Registrera alla DD och AE i eCRF, bedöm om det är SAE eller SUSAR 
(se nästa slides)
• Bedöma orsakssamband och allvarlighetsgrad, är händelsen en SAE?
• Rapportera till DSMB – ej sponsor/styrgruppen
• Förse DSMB med ytterligare information om så krävs



Definition Adverse event (AE)

= en ogynnsam medicinsk händelse, oavsiktlig sjukdom, skada eller 
försämrande av medicinska tillstånd (inklusive onormala 
laboratoriefynd) hos en forskningsperson, användare eller andra 
personer, som är tidsmässigt relaterade till studieprodukten (och i vårt 
fall randomisering till heminduktion eller induktion på sjukhus).

För användare eller andra personer är detta begränsat till relaterade 
incidenter som har ett troligt samband till den undersökta 
studieprodukten. 



Definition Adverse event (AE)

Intensitet: 
Varje incident ska graderas:
• Mild: medveten om symtom men de är tolererbara
• Måttlig: symtom som till en del påverkar dagliga aktiviteter
• Svår: symtom som väsentligt påverkar dagliga aktiviteter

Samband: 
För varje incident ska sambandsbedömning till använd studieprodukt
och randomiseringsgrupp göras, OBS olika skalor beroende om Angusta
eller Coloplast – i fall båda metoder har använts, ska båda graderas.



Adverse event (AE) i OPTION

Från studieprotokollet:
Special attention will be directed towards:
Angusta®
hyperstimulation, wrong intake (for example vaginal instead of oral, too 
many tablets at the same time, intake closer than 2 hours apart)

Balloon catheters
fever, come apart, misplaced, urinary retention, the baby changes from 
head to breech



Rapportering Adverse event (AE)

Letar upp studiedeltagaren som du vill rapportera för via SÖK/LISTA I
eCRF.



Rapportering Adverse event (AE)

Klicka på ”Lägg till” under ”Adverse events/notes to file”
i vänster kolumnen. Följande fält kommer upp:

• Klicka i dagens datum och vad du vill rapportera, 
så öppnas motsvarande rapport.
Glöm ej att meddela SAMTLIGA DSMB medlemmar (AE, DD, SAE) via 
SMS att händelse har skedd så att de vet att de behöver gå in i 
OPTION databasen.
• I rapporterna finns små ? med förklarande text, se nedan.



Rapportering Adverse event (AE)

• StudieID, studieprodukt/läkemedel och batchnummer hämtas per 
automatik från eCRF del 1 och 2.
• Databasen numrera per automatik alla era händelser fortlöpande för 

hela kliniken.
• DSMB kan enbart se dessa rapporter men ej eCRFen eller 

personnummer. Så skriv inga uppgifter som kan identifiera i AE 
rapporten (ej p-nummer, namn etc).



Rapportering Adverse event annan individ 



Rapportering Adverse event forskningsperson 



Rapportering Adverse event (AE)

Pappersblanketter används enbart om eCRF inte fungerar!



Rapportering Adverse event (AE)



Serious Adverse Event (SAE)

Definieras som en allvarlig händelse som enligt er kliniska bedömningen leder till:
a) Dödsfall
• Intrauterin eller neonatalt dödsfall upp till 28 dagar efter förlossningen
• Maternellt dödsfall fram till 42 dagar efter förlossningen
b) Allvarlig försämring av forskningspersonens hälsa, vilket antingen resulterade i 
• En livshotande sjukdom eller skada, tex förlossning utanför sjukhus till 15 min efter ankomst, 

navelsträngsprolaps
• En oplanerad eller förlängd sjukhusvård

• gällande barnet: Neo vård i mer än 48 timmar innan hemgång
• gällande kvinnan: förlängd eller oplanerad sjukhusvård bortsett från vanliga förlossningstillfället upp till 42 

dagar efter förlossningen
• En permanent nedsättning av en kroppsstruktur eller en kroppsfunktion, t ex hysterektomi eller 

uterusruptur
c) En medfödd abnormitet eller fosterskada



Säkerhetsrapportering SAE

Tidslinjer för rapportering av SAE Prövare → DSMB
• Lokalt ansvarig prövare meddelar DSMB omedelbart (SMS till samtliga 

DSMB medlemmar), dock senast inom 24 timmar efter kännedom!

• Fyll i SAE-formulär för alla SAE samt för inträffade brister med 
studieprodukten (DD´s) som kunde ha lett till en allvarlig incident. 
• Rapporterar i första hand via eCRF (pappersblankett finns som back-

up och får skickas med krypterat mail eller per post).
• Alla SAE registreras också som AE!



Säkerhetsrapportering SAE



Pappersblankett används endast om eCRF inte finns tillgängligt.



Device Deficiency (DD)- Produktdefekter

• Device Deficiency definieras som brist hos en medicin teknisk produkt med 
avseende på dess identitet, kvalitet, hållbarhet, tillförlitlighet, säkerhet 
eller prestanda.
• Inkluderar funktionsfel, felanvändning och otillräcklig märkning
• Behöver inte enbart vara kopplat till en studiedeltagare
Rapporteringskrav inkluderar även DD som inte ledde till en medicinsk 
händelse men som kunde ha lett till en allvarlig biverkan om 

• inte lämplig åtgärd vidtagits 
• intervention inte gjorts eller 
• om omständigheterna varit mindre gynnsamma 

• Meddela DSMB och företag!



Rapportering 
Device 
Deficiency 
(DD)



Studieprodukter

Beställning
Lagring
Dokumentation
Lämna tillbaka



Beställning Coloplast® 
ballongkateter
Ingen Foley kateter har CE-märkning för induktion!

Beställning av Coloplast ballongkatetrar 

märkta som studieprodukt sker via mail till:

i första hand Lina Andersson (sela@coloplast.com, Mobil 070 – 528 75 77)

i andra hand kan Jan Berglund kontaktas (sejbe@coloplast.com, Mobil 076 – 111 39 81)

Ange artikelnummer “AB6H22”, antal och fullständig leveransadress, sjukhusets beställarID och att det avser 

”OPTION studien i Sverige”.

mailto:sela@coloplast.com
mailto:sejbe@coloplast.com


Beställning Angusta® via Tamro
GRATIS FÖR KLINIKEN!
Angusta® enligt OPTION 
studieprotokoll bekostas av 
Norgine, kostnader för 
levernas faktureras till 
Göteborg.

Tänk på att vi behöver betala 
per leverans – så beställ gärna 
förväntad 
halvårs/årsförbrukning.
OBS aktuell batch har utg 
datum 220930!

Meddela i fall ni behöver 
uppdatera 
kontaktuppgifterna: 
verena.sengpiel@obgyn.gu.se



Om man har beställd för mycket Angusta…



Studieprodukter

Lagring
Dokumentation
Lämna tillbaka



I fall en studiedeltagare vill lämna OPTION



OPTION och andra studier

Kan patienten vara med i flera olika
studier samtidigt? 
Det beror på studien –
om det är överlappande primära
utfallsvariabler och det handlar om 
interventionsstudier: NEJ 
• EVA studien: Ja (annat primärt utfall). 
• SAVE studien: Nej (se information på hemsidan avseende
rekommendation om vilka kvinnor som ska tillfrågas om vilken studie). 
• Dilafor studien: Nej (intervention med överlappande utfall)



Studiestart

• Fundera genom rutiner hos er, studiepersonal?
• Gärna regionvis studiestart för att minimera kostnader för monitoreringen
• Meddela önskad tidpunkt för studiestart verena.sengpiel@obgyn.gu.se
• Boka tid med monitorn usw.wilson@gmail.com
• Sekretessavtal monitor
• Planera interna utbildningsmöten i god tid innan initieringsbesök, GCP 

utbildning för nyckelpersonal http://ichgcptraining.astrazeneca.com
Dokumentation i utbildningslogg och er prövarpärm!
• Prövarpärm
• Beställ Coloplast® ballongkateter och Angusta®
• Skicka HSAID för ansvarig prövare till verena.sengpiel@obgyn.gu.se

mailto:verena.sengpiel@obgyn.gu.se
mailto:usw.wilson@gmail.com
http://ichgcptraining.astrazeneca.com/
mailto:verena.sengpiel@obgyn.gu.se




Några saker att tänka på…

• OBS studiedeltagare ska ha studieläkemedel/metod dag 1 (och 2) – Hur kan 
ni säkerställa att detta sker även för studiedeltagare i sjukhusgruppen? 
Armband?
• OBS Cook ballongkateter får användas som längst i 12 timmar!

Minst 2 timmar mellan tablett Angusta!!!
• OBS studiedeltagare i heminduktionsgruppen ska kallas in på vida 

indikationer för bedömning och ska inte hänvisas till annat sjukhus – hur 
kan man säkerställa telefonrådgivning enligt studieprotokoll?
• eCRF del 3 – vem ska föra in de sista uppgifterna? När ska det ske? 
• Fundera över hur AE, SAE, avvikelse från studieprotokoll etc ska komma till 

ansvarig prövarens kännedom på er klinik!
• Det behövs en välförbredd arbetsplats till dem som inkluderar…
• Börja söka forskningsmedel!!!



Ansvarig prövare på kliniken

• I engelska GCP utbildningar “Principal investigator”
• Följsamhet till protokollet

Genomföra studien i enlighet med protokollet
Signera protokollet och ev ändringar
• Ansvar: GCP utbildning! http://ichgcptraining.astrazeneca.com
• Byte av ansvarig prövare på kliniken skall anmälas till både EPM och 

LMV! Ansvarig prövare måste vara en läkare.
• Måste signera eCRF – går att sortera  under SÖK/LISTA

http://ichgcptraining.astrazeneca.com/


Ansvarig prövare på kliniken

• Måste signera AE, SAE rapporter – sambandsbedömning!
• Ta del av säkerhetsinformation ifrån sponsor och informera berörda
• Bistå vid monitorering och inspektion
• Arkivera klinikens studiedokumentation
• Maila gärna e-adress av nyckelpersonal som ska få mailutskick 

angående OPTION. 
• Sök gärna lokala forskningsanslag för deltagandet av er klinik/region. 

Meddela i fall ni får anslag, så att dessa kan redovisas i framtida 
publikationer. Maila till verena.sengpiel@obgyn.gu.se
• Digitalt möte 1 gång/månad framöver

mailto:verena.sengpiel@obgyn.gu.se


OPTION prövarmöten

• 1 gång/månad
• Dessa möten riktar sig i första hand till kliniker som har börjat att 

inkludera studiedeltagare
• Genomgång av rekryteringsläge, notes to file, säkerhetsrapportering, 

återkoppling DSMB möten etc



Delegering

• Ansvarig prövare ansvarar för studien på kliniken, men kan delegera vissa arbetsuppgifter – skriftligt!
• Delegering ska accepteras och signeras av den delegerade! 

Under en begränsad tid (start-slutdatum) och för specifika arbetsuppgifter!
• Delegera ej läkaruppgift till barnmorska eller tvärtom!
• Krav att personal som utför studiespecifika uppgifter har gått en GCP utbildning.
• CV och GCP intyg bör finnas i prövarpärmen.



Utbildningslogg



FAQ



FAQ

o Kan man inkludera kvinnan dagen innan planerad induktion? 
Nej, men man kan ge all information dagen innan och så skriver 
kvinnan på samtycket när hon kommer för induktion. Anledningen är 
att vi vill kunna se hur många patienter av de som man tänkt sig skulle 
kunna vara hemma som faller bort pga komplikationer/ultraljudsfynd.

o Kan ansvarig prövare vara en barnmorska?
Nej. Eftersom OPTION är en klinisk studie där läkemedel används
utanför godkänd indikation måste ansvarig prövare vara en läkare.



FAQ

o Behöver Screeninglog föras för alla som skulle vara lämpliga att 
ingå i studien?
Nej, screeninglog ska endast fyllas i för dem som är tillfrågade om 
studien och som tackar nej. 



FAQ

o Behöver all personal ha GCP utbildning?
All personal som utför studiespecifika uppgifter ska ha GCP utbildning: 
http://ichgcptraining.astrazeneca.com. 
All utbildnings ska dokumenteras i prövarpärm.
Ansvarig prövare får delegera uppgifter och delegeringar får noteras i
delegeringslogg.



FAQ

o Kan kliniken delta i OPTION, men bara använda Angusta eller 
bara Coloplast/Cook? 
Nej, då följs inte studieprotokollet. Det måste finnas möjlighet att byta 
till den andra metoden under induktionens gång och att kunna erbjuda 
kvinnor att delta i studien oavsett om kvinnan önskar ballong eller 
prostaglandininduktion. Däremot kan det i praktiken vara så att nästan 
alla kvinnor som inkluderas i OPTION på en klinik, induceras med en av 
metoderna beroende på vilken metod som tillhör klinikens rutin.



FAQ

o Behöver kvinnan exkluderas om hon har fått vanlig Angusta i 
stället för studieläkemedel? 
Nej, men byt till studieläkemedlet så fort misstaget upptäckts och skriv 
en notering om det i ”Notes to file” samt skriv båda batchnumren i 
eCRF.

o Behöver kvinnan exkluderas om hon har fått annan Foleykateter 
än Coloplast? 
Nej, men skriv en notering om det i ”Notes to file” samt skriv båda 
batchnumren i eCRF.



FAQ

o Finns det någon BMI-gräns för deltagande i OPTION?
Nej. BMI är inte ett kriterium. Alla inklusionskriterier och 
exklusionskriterier finns i randomiseringsrutin och på OPTION poster 
expedition, se www.optionstudine.se -> För studiepersonal -> Material 
-> Arbetsmaterial.

o Kan kvinnan fortsätta induktionen hemma om vattnet går?
Nej. Om vattnet går ska hon komma in till sjukhuset för kontroll och 
fortsätta induktionen på sjukhus.

http://www.optionstudine.se/


FAQ

o Vad ska rapporteras som adverse event (AE)?
• Allting som ”avviker från förväntat induktionsförlopp”, extra fokus ska 

läggas på:

I fall av Angusta: hyperstimulering/värkstorn, felaktig intag (t ex via 
slidan, tätare än varannan timme)

I fall av ballongkateter: feber, produktdefekt, placerat på fel ställe, 
urinretention, fostret ändra läge så att den inte längre ligger i 
huvudläge



FAQ

o När ska information om inträffat adverse event (AE) rapporteras 
till DSMB?
OM AE bedöms vara en severe adverse event (SAE) eller Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reactions (SUSAR) ska rapportering sker 
till Data Safety Monitoring Board (DSMB) senast 24 timmar efter att 
händelsen har upptäckts. 
Även Device Defects (DD) ska rapporteras till DSMB.

Inför årsrapportering som Data Safety Monitoring Board (DSMB) ska 
skicka till läkemedelsverket sammanställer ansvarig prövare alla AE som 
har inträffat.



FAQ

o Får man ge dubbeldos Angusta (med 4 timmar intervall) i stället 
för 1 tablett varannan timme?
Nej, enligt studieprotokoll ska 1 tablett Angusta ges varannan timme 
upp till 8 tabletter/24 timmar.

o "Får" man köra en CTG kurva efter givet Angusta, i likhet med 
efter ballonginsättning? 
Nej, enligt studieprotokoll ska inte rutinmässigt CTG köras efter 
induktionsstart med Angusta. CTG ska köras bara på indikation, t ex om 
kvinnan direkt får sammandragningar.



FAQ

o Om en patient inkluderas i studien och får sin enkät skickad, men 
av någon anledning inte fyller i den, kan hon fortfarande vara med i 
studien (dvs randomiseras) eller måste hon exkluderas?
Patienten ska vara kvar i studien. Men det är bra att stämma av innan 
man randomiserar om de som vill svara har hunnit svara så att vi får bra 
svarsfrekvens och alla som vill svara, kan svara.
o För de patienter som går hem ska det vara ett återbesök efter 24 
h. Är det max 24 h eller ska det vara just 24 h och i så fall vilken 
felmarginal har vi, +/- hur många timmar?
Det får vara max 24 timmar tills patienten kommer tillbaka, och tanken 
är att det ska vara ungefär efter ett dygn, men det finns inga specifika 
marginal.



FAQ

o Om en patient med värkar måste hänvisas till annat sjukhus än 
sjukhuset där kvinnan har blivit inkluderat, MÅSTE hon då utgå ur 
studien?
Nej, hon FÅR INTE exkluderas. Det är intention to treat (ITT) som gäller. 
När kvinnan kommer in för att föda, ska hon ju handläggas enligt klinisk 
rutin. Absoluta målet måste vara att inkluderade kvinnor ska föda på 
samma sjukus som de blivit inkluderat på. Ni MÅSTE har en rutin för 
hur ni ska följa upp dessa patienter så att deras uppgifter kommer in i 
eCRF och ni vet om det har hänt en AE/SAE eller liknande. Skicka notes-
to-file till monitorn.



OPTION styrgrupp



Tack för uppmärksamheten!
Frågor?

verena.sengpiel@obgyn.gu.se


