Studieupplägg - SCREESCO
1. 30 000 personer inbjuds till koloskopi vid ett tillfälle.
A. Inbjudan till studiemedverkan och informationsbroschyr skickas ut till invånarna från studiens kansli.
B. Koloskoperande enhet(er) (Endoskopin) i respektive landsting/region skickar därefter ut kallelse med
föreslagen förbokad undersökningstid.
C. Personen ringer för att bekräfta (eller boka om) tiden, få laxermedel och lämna hälsokontrollsuppgifter per
telefon.
D. I samband med koloskopin lämnar man skriftligt samtycke och erbjuds fylla i ett livsstilsformulär samt
lämna blodprov för biobankning.
E. Personer som uteblir från bekräftad tid får 1 påminnelse från Endoskopienheten.
F. Personer som inte ringer och bekräftar tiden får 1 påminnelse från studiekansliet.
G. Om undersökningen inte visar polyper eller cancer erbjuds inga fler undersökningar inom studien.
H. Om koloskopin ger några undersökningsfynd kallas personen till vidare undersökning och behandling i
enlighet med gällande vårdprogram.
2. 60 000 personer inbjuds att lämna två avföringsprov med två års mellanrum.
A. Inbjudan till studiemedverkan, informationsbroschyr, 2 FIT-rör samt svarskuvert skickas ut till invånarna
från studiens kansli.
B. Personen skickar in provomgång 1 för analys.
C. Om FIT-rör inte skickas in går 1 påminnelse ut från studiekansliet.
D. Då prov kommit in och analyserats får personen ett svarsbrev från studiekansliet.
- Om provet inte visat blod i avföringen uppmanas personen att skicka in ett nytt FIT-rör om två år.
- Om provet visat blod i avföringen kallar Endoskopienheten personen till koloskopi undersökning enligt
samma rutin som från punkt 1 B och framåt ovan.
3. 180 000 personer utgör en kontrollgrupp som inte screenas, representativ för befolkningen i Sverige.
4. De som deltagit i någon av koloskopi- eller FIT-grupperna bjuds in till fokusgruppsintervju, medan de som valt
att inte delta i studien inbjuds till individuell intervju. Deltagarna i alla tre studiegrupper ombeds även besvara
en enkät. Avsikten är att kartlägga invånarnas upplevelse av inbjudan och undersökning bland både deltagare
och de som avböjt deltagande

