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• Low back pain (LBP) is the number one 
cause for living with disability globally 

• Huge expenses

• Most patients are viewed within a 
biopsychosocial model and are not given a 
patho-anatomical diagnosis 

• Treatment effects for non-specific LBP are 
in general small – moderate



Modic changes

The prevalence of MCs

*16% to 62% in LBP patients

*10% in populations without LBP
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Timeline

Screening

Alle som 
tilfredsstiller alle 
inkl/ekskl krit og 

som henvises til nytt 
MR: 

MR-studier

Ny MR

Inklusjon = dag 0

Behandlingsperiode

Behandling slutt 
= dag 100

Klinisk ktr

Dag 33

Klinisk ktr

Dag 66

Ukentlig: Smertemonitorering og Compliance

Follow-up slutt

1 år etter 
beh.start

Månedlig helseøkonomi

Clinical – Radiological – Biopsy/histology – Genetics/epigenetic/biomarkers 





Styrke den kliniske forskningen, i aktivt samarbeid med brukerne
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Rapportering av AE/SAE
• AE/SAE skal rapporteres fra første studiespesifikke prosedyre (røntgen og MR) til 9 måneders oppfølging.

• Gradering: Mild, moderat, alvorlig

• Relasjon til studiemedisin: Ikke relatert, usannsynlig, mulig relatert, sannsynlig og absolutt

Prosedyre  for sikkerhetsrapportering i BackToBasic finnes i ISF fane 4.1



Adverse events – VIKTIG!

• Ved forverring av ryggsmerter må det gjøres en vurdering om forverringen er innenfor naturlige svingninger av sykdommen. Hvis
ikke skal det føres opp som en adverse event

• Bruk medisinske termer, skal ikke CTCAE-kodes

• Grade –går på intensitet(mild, moderate, severe) 

• Serious adverse event:

– Results in death

– Is immediately life-threatening

– Requires in-patient hospitalization or prolongation of existing hospitalization 

– Results in persistent or significant disability or incapacity

– Is a congenital abnormality or birth defect

– Is an important medical event that may jeopardize the subject or may require medical intervention to prevent one of the 
outcomes listed above.



B2B - klinikers registreringer i Viedoc ved screening



Screening

Pasient får tilsendt samtykke for gjennomlesing før screening konsultasjon. 

Samtykke signeres og dateres av både pasient og utprøver før studiespesifikke data dokumenteres.

• Pasient besvarer 3 smertespørsmål og ODI på venteværelse før legetime (inklusjonskriterium nr.3)

• Vurdere inklusjon/eksklusjonskriterier 

• Registrere medisinsk historie, concomitant medication (Alle medisiner med ATC-kode skal registreres)

• Graviditetstest (se protokoll for hvilke kvinner som skal ta test) (eksklusjonskriterium nr.10)

• Etnisitet (registrere kaukaser/ikke kaukaser 3 slektsledd tilbake – besteforeldre)

• Klinisk evaluering (høyde, vekt, vitale tegn, blodtrykk, puls, lytte på lunge og hjerte)

• Henvise til:

- Rutine(safety)prøver: glukose, trombocytter, Hb, Hematokritt, Kreatinin, ALAT, ASAT, ALP, 
Leukocytter (totalt), diff-telling (5parts), CRP i tillegg til tb-IGRA, Hept B (heptB ag, heptB
ab og CORE) og HLA-B27

- Rtg thorax

- Studiespesifikk MR (se spesifikk prosedyre for henvisning)



Prescreening

Screeninglogg
De pasientene som tas inn til screening 
konsultasjon For pasienter som ikke 
inkluderes – angi eksklusjonsårsak.

Deltakerliste
Alle inkluderte forsøkspersoner 

Henviste pasienter, Potensielle kandidater 
– her skal ALLE pasienter registreres.

Dersom pasient ekskluderes før screening, 
noter hvorfor



Delegeringslogg

Kontaktliste til alle 
studiemedarbeidere



Blodprøver



Journalfraser

FORMI utarbeider journalfraser som anbefales å benyttes, 
kommer til å ligge i «kildedatalisen» som arkiveres i  ISF fane 9.4



Baseline/1.behandling
Lege/Utprøver

• Lege/Utprøver vurderer om behandling kan starte basert på blodprøver og helsestatus.

• Utprøver gjør en klinisk evaluering (vitale tegn, blodtrykk, puls, lytte på lunge og hjerte)

• Smerteprovokasjonstest

• Nevrologiske tester 

• Registrere AE/SAE

• Registrere i Viedoc: annen behandling, ledsagende medisinering, arbeidsstatus

• Pasienten randomiseres av utprøver i Viedoc.

• Utprøver gir beskjed til mixing-nurse om at randomisering er klar og medikament kan blandes.



2. og 3. behandling
Lege/Utprøver

• Lege/Utprøver vurderer om behandling kan starte basert på blodprøver og helsestatus.

• Utprøver gjør klinisk evaluering (vitale tegn, blodtrykk, puls, lytte på lunge og hjerte)

• Registrere AE/SAE

• Utprøver gir beskjed til mixing-nurse om at pasient er klar og medikament kan blandes.

Mixing nurse

• Logge inn i Viedoc – finne randomisering

• Blande studiemedisin – basert på pasientens vekt

• Merke studiemedisin

• Føre medikamentregnskap og aktuelle parametere i Viedoc

• En person kontrollerer blanding av medikament (ublindet og navngitt i delegeringslogg), signerer logg.

• Leverer ferdig merket studiemedisin til blindet sykepleier som gjennomfører infusjonen

Blindet sykepleier

• Sette infusjon

• Overvåke pasienten

• Registrere tidspunkter, eventuelle reaksjoner osv i Viedoc

• Avtaler ny dato for neste infusjon, henviser til nye blodprøver (kun rutineprøver og serum til OUS-
Radiumhospitalet før behandling nr 2 og 3)



4.behandling
Lege/Utprøver

• Lege/Utprøver vurderer om behandling kan starte basert på blodprøver og helsestatus.

• Utprøver gjør en klinisk evaluering (vitale tegn, blodtrykk, puls, lytte på lunge og hjerte)

• Registrere i Viedoc: annen behandling, ledsagende medisinering, arbeidsstatus

• Registrere AE/SAE

• Utprøver gir beskjed til mixing-nurse om at pasient er klar og medikament kan blandes.

Mixing nurse

• Logge inn i Viedoc – finne randomisering

• Blande studiemedisin – basert på pasientens vekt

• Merke studiemedisin

• Føre medikamentregnskap og aktuelle parametere i Viedoc

• En person kontrollerer blanding av medikament (ublindet og navngitt i delegeringslogg), signerer logg.

• Leverer ferdig merket studiemedisin til blindet sykepleier som gjennomfører infusjonen

Blindet sykepleier

• Sette infusjon

• Overvåke pasienten

• Registrere tidspunkter, eventuelle reaksjoner osv i Viedoc



Klinisk kontroll uke 22

Lege/Utprøver

• Klinisk evaluering (vitale tegn, blodtrykk, puls, lytte på lunge og hjerte)

• Registrere i Viedoc: annen behandling, ledsagende medisinering, arbeidsstatus

• Registrere eventuelle AE/SAE fra siste behandling

• Henvise til:

- Rutine(safety)prøver (glukose, trombocytter, Hb, Hematokritt, Kreatinin, ALAT, ASAT, ALP, Leukocytter (totalt), diff-telling 

(5parts), CRP), serum til OUS-Radiumhospitalet og blodprøver til biobank

- Studiespesifikk MR (se spesifikk prosedyre for henvisning)

Pasient

• Besvarer spørreskjemaer i ViedocMe



Tlf intervju («safetykontroll») 9mnd

Utprøver

• Registrerer AE/SAE

• Ved eventuelt behov settes pasienten opp til klinisk kontroll hos utprøver

Pasient

• Besvarer spørreskjemaer i ViedocMe



Økonomi

• «Oppstartsum»: halve 2018 bevilgningen + midler tilsvarende 2 pasienter 

Bilde: utklipp fra samarbeidskontrakt

• Etablere kontakt med økonomi ansvarlig ved hver enkelt institusjon – OUS kontakt: Martin.Sending@ous-
hf.no

Merking av faktura:

• Kostnadssted FORMI: 315 200

• I fritekstfelt til faktura noteres: «J.A.Zwart/BackToBasic/315200/6051/40057»

mailto:Martin.Sending@ous-hf.no



