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Kære Alle,

Pga. travlhed, får I et lidt staccato referat med beslutninger – beklager.
1) RCT´er og prospektive obs studier: Status
a. CoperNicos – status: Christian Heerfordt og Christian Rønn:
i. Følgende sites er initieret: Gentofte, Roskilde, Hvidovre, Næstved, Hillerød. Adskillige sites er klar til opstart. 69 patienter er rekrutteret af 444 = 15,5%: Patienterne kommer til eos-målinger og ede er meget
positive overfor studiet: FLOT.
b. Codex P : Ema Rastoder:
i. Følgende sites er initieret: Bispebjerg, Gentofte, Hvidovre, OUH. Følgende er næsten klar (afventer sidste
jura): Roskilde, Aarhus. 55 patienter er rekrutteret.
Udfordringer med opfølgende ekko er ved at blive
løst. Rekruttering har fået et boost af forskellige
grunde. Dejligt at juraen nu ser ud til at blive løst,
endelig !
c. Oxy-COP: Caroline Hedsund
i. Fremtidigt studie med to ilt-saturations targets: 8892% vs. 93-96%. Afventer diverse jurister 😊 Vi glæder os. Det er tænkt at OXY-COP skal lukrere på den
infrastruktur der er skabt med CODEX P. Og at der
kan co-inrulleres i de to studier.

d. TARGET ABC og substudier + oplæg til beslutning v. styrekomitéen: Josefin Eklöf
i. Studiet blev diskuteret, med fokus på rekruttering og
feasibility. Josefin Eklöf og Jens-Ulrik lagde samlet en
indstilling til at studiet stoppes pga. manglende evne
til at rekruttere. Resultaterne bliver allerede brugt,
der er netop publiceret et studie, et mere er sendt ind
og flere publikationer vil blive lavet på disse data,
trods manglende fuldførelse. Prognosen, at det ville
tage 8-12 år at færdigrekruttere, er ikke realistisk.
ii. Beslutning: TARGET ABC afsluttes. Der vil udgå et
mere formelt stop for rekruttering og videre plan fra
JE.
e. Trombo-COP: Peter Kamstrup
i. Protokollen er under VEK behandling. Udfordringen er
økonomi, især vedr. finansiering af apixaban. Der gøres forskellige forsøg på at få fonde med på den gode
idé 😊 Peter er ved at lave forskellige observationsstudier omkring emnet også.
2) CURE
a. Overordnet status : Josefin Eklöf
i. CURE er overordnet en kæmpe succes. Der laves højkvalitet nationale epidemiologiske lungestudier indenfor KOL, Bronkiektasier, COVID-19, Social distancering, Astma og lungekræft. Nye områder er: Pleura
(sammen med Uffe Bødtger, Jesper Koefod, Katrine
Fjællegaard og Daniel B. Rasmussen) og LTx som der
også skal laves studier (sammen med Michael Perch,
Thomas Lund og Hans-Henrik Lawaetz-Schultz).
3) Idéer til nye studier
a. Jens-Ulrik fremlagde et rationale til en termisk intervention
hos patienter med bronkiektasier. Mere følger. Der er ansat
en PhD studerende, Mohamad Isam Saeed til at køre disse
studier.

Tak for deltagelse fra – så vidt jeg kunne se 56 deltagere, da vi var flest.
Næste møde, som I alle har modtaget invitation til, bliver i Nordsjælland,
på Hillerød Hospital, efterfølgende spisning på en god restaurant.

Bedste hilsener til jer alle – beklager igen det noget sendrægtige referat
Jens-Ulrik
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