
Pandemins påverkan på kliniska barncancerstudier

1. Hur många cancerstudier med intervention eller observation hade
pågående inklusion vid din klinik/enhet under år 2019? Ange totalt antal
studier samt antal studier per kategori.

Diagnostik:

Immunterapi/lä-
kemedel:

Kirurgi:

Omvårdnad/re-
habilitering:

Strålning:

Övrigt:

Totalt antal studi-
er:

2. Hur många cancerstudier med intervention eller observation hade
pågående inklusion vid din klinik/enhet under år 2020? Ange totalt antal
studier samt antal studier per kategori.

Diagnostik:

Immunterapi/lä-
kemedel:

Kirurgi:

Omvårdnad/re-
habilitering:

Strålning:

Övrigt:

 Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*) och måste fyllas i för att slutföra formuläret.



Totalt antal studi-
er:

3. Hur många patienter inkluderades i kliniska cancerstudier vid din
klinik/enhet under år 2019?

Kvartal 1:

Kvartal 2:

Kvartal 3:

Kvartal 4:

Totalt:

4. Hur många patienter inkluderades i kliniska cancerstudier vid din
klinik/enhet under år 2020?

Kvartal 1:

Kvartal 2:

Kvartal 3:

Kvartal 4:

Totalt:

5. Hur många patienter screenades i kliniska cancerstudier vid din
klinik/enhet under år 2019?

Kvartal 1:

Kvartal 2:

Kvartal 3:

Kvartal 4:

Totalt:



6. Hur många patienter screenades i kliniska cancerstudier vid din
klinik/enhet under år 2020?

Kvartal 1:

Kvartal 2:

Kvartal 3:

Kvartal 4:

Totalt:

7. Hur många patienter var i uppföljningsfas vid följande datum?
Uppföljningsfas = avslutad behandling.

1 januari 2019:

31 december
2019:

31 december
2020:

8. Vilka cancerdiagnoser förekom i de cancerstudier som din klinik/enhet
deltog i år 2019?

9. Ange antal patienter för varje diagnos som förekom i de cancerstudier
som din klinik/enhet deltog i år 2019.

Blodcancer och
lymfom:

Blodcancer och lymfom

Cancer i hjärna, ryggmärg och hypofys

Sarkom:

Övrig diagnos. Vilken/vilka:



Cancer i hjärna,
ryggmärg och
hypofys:

Sarkom:

Övrig diagnos:

10. Vilka cancerdiagnoser förekom i de cancerstudier som din klinik/enhet
deltog i år 2020?

11. Ange antal patienter för varje diagnos som förekom i de cancerstudier
som din klinik/enhet deltog i år 2020.

Blodcancer och
lymfom:

Cancer i hjärna,
ryggmärg och
hypofys:

Sarkom:

Övrig diagnos:

12. Hur många av de studier ni deltog i under år 2019 var s.k.
korgstudier/paraplystudier?

Ange antal
korgstudier/para-
plystudier:

13. Hur många av de studier ni deltog i under år 2020 var s.k.

Blodcancer och lymfom

Cancer i hjärna, ryggmärg och hypofys

Sarkom:

Övrig diagnos. Vilken/vilka:



korgstudier/paraplystudier?

Ange antal
korgstudier/para-
plystudier:

14. Om det finns en skillnad mellan åren 2019 och 2020 för deltagande i
cancerstudier – vad av följande beror den skillnaden på? Du kan välja fler än
ett alternativ.

15. Vad tror du om trenden för studiedeltagande för din klinik fram till 31
december 2022?
Dra reglaget till det alternativ du vill välja: Minskning - Oförändrat - Ökning. Du kan även lägga dig mitt
emellan två alternativ.

Minskning

Oförändrat

Ökning Jag vet inte

16. Vad tror du om trenden för inklusion av patienter i cancerstudier vid din
klinik fram till 31 december 2022?
Dra reglaget till det alternativ du vill välja: Minskning - Oförändrat - Ökning. Du kan även lägga dig mitt
emellan två alternativ.

Brist på personal / Omfördelning av personal

Brist på personal, på grund av sjukskrivningar, VAB etc.

Färre diagnostiserade patienter

Lågt antal studieförfrågningar

Läkemedelsföretagen stoppade sina planerade studier

Patienter avböjde deltagande

Patienterna fick inte komma till kliniken

Sjukhusledningen stoppade inklusion av patienter till cancerstudier

Andra anledningar, nämligen:
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Minskning

Oförändrat

Ökning Jag vet inte

17. Ange dina kontaktuppgifter. *

Förnamn:

Efternamn:

E-post:

Befattning/yrkes-
titel:

Klinik/enhet:

Sjukhus:

18. Ange vilken region du arbetar inom. *
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Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala



Regionala cancercentrum samlar in dina enkätsvar i syfte att studera coronapandemins påverkan på
kliniska cancerstudier i Sverige. Dina kontaktuppgifter samlas in för att vid behov kunna kontakta dig för
kompletterande uppgifter.
När du skickar in dina svar godkänner du att Regionala cancercentrum hanterar dina uppgifter i detta
syfte och enligt gällande GDPR-lagstiftning.
Läs mer på cancercentrum.se/gdpr

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen


