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Nu inkluderas ca 75 000 frakturer per år 
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Första avhandlingen 



Frakturbehandlingen lider av evidensbrist 

Kan	man	underläJa	genomförandet	av	randomiserade	studier	
genom	aJ	använda	kvalitetsregisterplaDormen?	

Kanske	kan	det	även	bli	billigare,	effekKvare,	snabbare	och		
läJare	aJ	involvera	många	enheter	



Swedeheart – en föregångare med  
r-rct i Nationella kvalitetsregister 



Nu pågående rRCT:er i Swedeheart 

•  VALIDATE	(n=6000)		

Bivalirudin	versus	Heparin	in	NST	and	ST-	Eleva4on	myocardial	infarc4on	in	pa4ents	on	modern	an4platelet	therapy	in	
SWEDEHEART,		

•  DETOX-AMI	(n=7000)		

DETermina4on	of	the	role	of	OXygen	in	Acute	Myocardial	Infarc4on,		

•  SWEDEPAD	(n=2480)		

SWEdish	Drug	Elu4on	trial	in	Peripheral	Arterial	Disease.	DES	vs	BMS	and	DEB	vs	POBA.		

•  IFR	SWEDEHEART	(n=2000)		

Instantaneous	Wave-Free	Ra4o	versus	Frac4onal	Flow	Reserve	in	ACS		

•  PROSPECT-2	(n=1200,	hybrid	trial)		

Providing	Regional	Observa4ons	to	Study	Predictors	of	Events	in	the	Coronary	Tree.		

Evaluate	future	events	from	cholesterol	plaques	detected	by	near	infrared	spectroscopi		

•  DISCO	(n=2480)		

Evaluate	if	paKents	with	out	of	hospital	cardiac	arrest	should	undergo	rouKne	coronary	angiography		

•  U-CARE	(n=500)		

EvaluaKon	of	internet	based	cogniKve	behavioural	therapy	(iCBT)	versus	usual	care	in	paKents	with	depression/anxiety	post	MI.		



En registerbaserad randomiserad klinisk 
prövning – R-RCT  

Använder	eJ	kvalitetsregister	för	en	eller	flera	
funkKoner	i	genomförandet	av	studien	



En registerbaserad randomiserad klinisk 
prövning – R-RCT  

Styrkor		

Kan	uppnå	adekvat	staKsKsk	styrka		
Kan	undanröja	störfaktorer	(confounding)		
God	generaliserbarhet	pga	oselekterade	paKenter	
Ovanliga	händelser	kan	idenKfieras	
Billigare		



R-RCT kontra klassisk RCT  

Kombinerar	fördelarna	med	randomiserade	
prövningar	och	aJ	samla	data	i	kvalitetsregister		

KompleJerar	RCT	–	ErsäJer	inte!		

Ingen	strikt	definiKon	eller	begränsning		



Är det bäst att bara skruva en icke-felställd 
fraktur av lårbenshalsen? 



BakgrundBakgrund	

9000	collumfrakturer/år		
1	av	5	(1800st)	är	minimalt	felställda	(Garden	I-II)	

• ReoperaKonsfrekvens	vid	skruvning:

• 17	%	inom	1	år			(Parker	Injury	2008)
• 15	% 			(Rogmark	Injury	2009)	
• 13-17% (Sjöholm	Acta	Orth	2019)	

• 13-17% 				Uppsala	(Dasouki	läkarprog	2019)	
• 14% 				Sundsvall	



Skruvhaveri 



Pågående trend (nationellt) och 
internationellt 

PaKenter	med	felställda	frakturer	(värre	=	sämre	prognos)	som	opereras	med	
protes	blir	bäJre	än	paKenter	med	icke-felställd	fraktur	som	opereras	med	
skruvar	

DeJa	har	leJ	Kll	aJ	en	snabb	ökning	skeJ	av	operaKon	med	protes	även	vid	
icke-felställd	fraktur	

Vetenskaplig	evidens	låg	



Icke	felställd	fraktur	av	lårbenshalsen	>	70	år	
219	paKenter	
Randomisering	mellan	halvprotes	eller	skruvfixaKon	

Konklusion:	
Halvprotes	ger	inte	bäJre	höofunkKonsindex	men	bäJre	
gångförmåga	och	färre	stora	reoperaKoner	
Vissa	grupper	av	äldre	paKenter	gagnas	av	halvprotes.	



HipSTHeR	
Hip	Screws	or	(Total)	Hip	Replacement	for	undisplaced	

femoral	neck	fractures	in	elderly	paKents	

Skruvar	eller	protes	vid	fraktur	på	lårbenshalsen	utan	större	
felställning	hos	äldre	paKenter?	

Kan	vi	sänka	reoperaKonsfrekvensen?		



  HipSTHeR 



Tidslinje 
•  Studieidé	 	 	 	 	 	 	 	 	jan	2018		

• Möte	med		UCR	om	kardiologins	erfarenheter 	 	feb	2018	
• VR	skissansökan		 	 	 	 	 	 	feb	2018		

•  StaKsKkerkonsultaKon	UCR 	 	 	 	 	våren	2018	

• VR	ansökan	 	 	 	 	 	 	 	aug	2018	
•  EKkansökan	in	 	 	 	 	 	 	 	nov	2018	

• PlaDormsbygge	start	i	samarbete	med	RC	VGR 	 	nov	2018	



Tidslinje 
• VR	anslag	10,	2	milj 	 	 	 	 	 	nov	2018		

• Bygge	av	IT-lösning	mm	mm 	 	 	 	 	våren	2019	
Samarbete	mellan:	

	-	Fyra	forskare	i	Uppsala,	Umeå,	Göteborg 	 		

	-	IT	experKs	Registercentrum	VGR	
	-	Juridisk	experKs	VGR	och	UCR	

	-	StaKsKsk	experKs	UCR		

	-	Studiedesign	experKs	Gothia	Forum	VGR	



Vi ville göra en rRCT – enkelt?  
Nja, men Ortopeder började prata med IT-strateger 



Under 2019… vi börjar prata samma 
språk.. 
Registerbaserad	lösning	för	randomisering	 	 	 	maj	2019	

och	studiedatabas	utvecklad	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Uppstartsmöte	med	ca	20		klinikers	representanter		

under	”Ortopediveckan”		 	 	 	 	 	aug	2019	

Första	paKenKnklusion		 	 	 	 	 	 	16/9	2019	



Inga	återbesök	kopplade	Kll	studien	

Primär	kompositvariabel:	
Mortalitet	och	reoperaKoner	registrerade	i	SFR	

ReoperaKoner	samkörs	med	PaKentregistret	och	SHPR	
(Svenska	Höoprotesregistret)	

Beräknad	reoperaKonsfrekvens	7.5%	(protes)	vs	12.5%	(ORIF)	

Powerberäkning:	1440	paKenter	randomiseras	



PragmaKsk	studie..	

På	deltagande	kliniker	kan	man	välja:	

Valfri	höNprotes	(fabrikat,	fixaKon,	typ	Halv	eller	Total)			

Valfri	osteosyntes	(skruvar/spikar,	antal)	



Mera	info	på:	



Hipsther	Screeningmodul	



1. Om skadan 
OBS!	Demoversion	med	
låtsaspaKent	



2. Om frakturen 





Frakturregistret känner av inklusionskriterier 
På de enheter som är aktiverade i studien 

Inklusionskriterier		
•  PaKent	≥75	åå	
•  Akut	(<72h)	odislocerade	fraktur	på	lårbenshalsen	
•  Informerat	samtycke	
•  Operabel	med	både	fixaKon	och	höoprotes	

Exklusionskriterier		
•  Patologisk	eller	stressfraktur	
•  Implantatnära	collumfraktur	
•  Tidigare	inklusion	av	kontralateral	Garden	I-II	fraktur	

Dementa	paKenter	får	inkluderas	i	samråd	med	
anhöriga/god	man	



Screeningfrågor 
OBS!	Demoversion	med	
låtsaspaKent	



RäJ	svar	gör	aJ	man		
kan	fortsäJa	mot	
randomisering	

Eller		

Avbryta	och	komma	
Kllbaka	senare	



Samtyckesblankett kan skrivas ut 
OBS!	Demoversion	med	
låtsaspaKent	



Lyckad  
screening.. 



Efter att randomiseringsknappen aktiverats 



OBS!	Demoversion	med	
låtsaspaKent	



3. Behandling registreras som vanligt efter att 
den utförts 



2019-11-04:   17 inkluderade patienter  



Screeninglog – ligger öppet 



I inloggat läge – klinikens subject log 



Klinikens randomiserade patienter.. 



Att screena är viktigt 

• Vi	har	idenKfierat	räJ	paKenter	
• Orsaken	Kll	”screen-fail”	sparas	

• Redan	opererad	
• PaKent	”klarar	ej”	bägge	operaKonsalternaKven	
• Kliniken	har	inte	möjlighet	uuöra	bägge	behandlingsalternaKven	
• PaKenten	samtycker	ej	



Tips för rRCT 

Robust	uuallsmåJ	såsom	död,	reoperaKon..	
Modern	registerplaDorm		
Registrering	före	randomisering	
Variablerna	i	studien	bör	redan	finnas	i	registret	
Samarbete	

I	Sverige	har	vi	otroligt	bra	förutsäJningar	för	r-rct:er!!	
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•  Ollie	Östlund,	Maria	BerKlsson 	 	StaKsKkfrågor	
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