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Inbjudan till PROM*-studie i Svenska Makularegistret
Ögonkliniker inbjuds att delta i en nationell patientenkätstudie i Makularegistret, med
början den 1 november 2016. Enkäten skall utvärdera patientnyttan av behandling. Inför
2016 vill styrgruppen utvidga studien med fler antal patienter. För att beräkna belastningen
på kliniken kan det vara bra att känna till att de tidigare studierna genererat 8-10 nya
patienter/klinik/månad.
*Patient Reported Outcome Measures, patientrapporterade utfallsmått.
Ni anmäler Er kliniks deltagande i studien genom att skicka e-post till Susanne Albrecht.
susanne.albrecht@ltblekinge.se

Studieprotokoll
Inklusionskriterier till studien: Samtliga nya patienter som inleder behandling för våt
makuladegeneration på Er klinik under november 2016 inkluderas i studien (oavsett vald
terapi). Urval får ej ske.
Metod/Material
Enkäten, CATQUEST 9 SF, ifylls inledningsvis före behandlingen startar och därefter sker en
uppföljning av dessa patienter vid ytterligare ett tillfälle. Enkäten innehåller 9 frågor.
Enkäten ifylls vid ordinarie uppföljningsbesök på kliniken. För uppföljningsenkäten gäller att
den ska fyllas i efter 12 månader. Om inga planerade besök blir aktuella under november
2017 kan data från något av patients besök 10-14 månader fyllas i.
OBS! Kom ihåg att fylla i datum på varje enkät!
Mätpunkter
1.
Preoperativ enkät
november 2016
2.
Uppföljningsenkät
november 2017
(10-14 månader)
sept. 2017-jan. 2018
På enkäten ska klinikens namn, patientens namn och personnummer anges. Personnumret
ska ingå för annars försvinner kopplingen till resultatanalysen.
Om en patient inte vill/kan delta i studien noteras det på följande sätt: Fyll i första enkäten
med datum, klinik, namn och personnummer samt notera att patienten inte vill delta i
studien. På så sätt kan vi också registrera bortfallet i studien.
Skicka alla enkäter i ett kuvert efter november månads slut.
Makularegistret kommer att påminna er om när uppföljningarna är på gång och kan vid
behov ge information om vilka patienter det rör sig om. Om någon patient inte längre är
aktuell för uppföljning meddelas RC Syd om bortfall. När uppföljning är gjord för samtliga
patienter skickas enkäterna till samma adress.
Enkäterna skickas till följande adress.
RC Syd Karlskrona
Referens: PROM Svenska Makularegistret
Blekingesjukhuset
371 85 KARLSKRONA
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Eventuella frågor angående enkät, manual och studieupplägg besvaras av RC Syd Karlskrona,
kontaktperson Susanne Albrecht: susanne.albrecht@ltblekinge.se
Bilaga1. CATQUEST 9 SF, formulär 1.
Styrgruppen i Makularegistret
Inger Westborg, Susanne Albrecht, Niklas Karlsson, Carina Libert, Monica Lövestam Adrian
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