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Torsteins hjørne
HURRA! WE er i gang!
Den aller første pasienten er inkludert, og flere har
takket ja til å delta. Det positive førsteinntrykket er
at så godt som alle forespurte har takket ja. Det er
imidlertid slik at om vi skal lykkes, så må målet
være at vi klarer å rekruttere 16 pasienter i
halvåret. Så langt er vi enda ikke kommet, så det
er viktig fortsatt å stå på!
At WE er i gang skyldes først og fremst Siri, som har
gjort
en
formidabel
innsats.
Den
solide
prosjektbeskrivelsen har antagelig vært det minst
krevende. Jeg tror ingen kan forestille seg det
arbeidet som Siri har nedlagt i prosjektet etter at
det ble godkjent av REK og etter at vi fikk tildelt
midlene.
Vi som er involvert i studien, har alle hatt en bratt
læringskurve. Det som da er hyggelig, er at de
første monitoreringene bare har resultert i minimale
kommentarer. Dette skyldes først og fremst vår
eminente forskningssykepleier Ingvild!
I tillegg til at vi derfor kan gratulere hverandre med
at vi nå er i gang, så vil jeg at vi tar en virtuell
bølge for Ingvild og Siri!
Så håper jeg at vi klarer å nå delmålet med 16
barn inkludert før sommeren.

Studiestatus




Forespurte: 10
Sagt ja: 8
Inkluderte: 1

Det er nylig sendt ut siste oppdatering av
prosedyrene. Det dreier seg stort sett om små
endringer. To større endringer er at Life-Habit er tatt
ut av studien til fordel for en dagbok som
studiedeltakerne skal fylle ut de ukene de går med
aktivitetsmonitorering på seg.
Studien støttes av:
• Fysiofondet
• HelseForsk
• Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
• Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU
• Felles forskningsutvalg St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet

FEBRUAR

Formidling
Det er sendt inn abstract for WE-studien til
AACPDM.
Studieledelsen har startet jobben med å få
utarbeidet en egen web-side for prosjektet.
Denne skal rette seg mot både potensielle
deltagere,
foreldre/foresatte,
prosjektmedarbeidere og helsepersonell for øvrig.

Studiemateriell
Vi har fått drikkeflasker som skal
deles ut til alle studiedeltakere
på baseline-besøket. Disse vil bli
distribuert til sentrene i løpet av
de nærmeste månedene.

Drikkeflasker til
studiedeltakere

Det er også utarbeidet diplom
rettet mot de yngste deltakerne
som har fullført studien, samt en
brosjyre som viser bilder av barn
under testing av energiforbruk.
Disse vil bli distribuert til sentrene
senest i april.

På kalenderen
Prosjektet har en utvidet ledergruppe som
møtes tre-fire ganger i året for å diskutere blant
annet
studiens
fremdrift,
økonomi
og
studieprotokoll. Her deltar alle hovedutprøverne.
Neste møte er i Oslo 6. april.
Til høsten blir det et to-tre-dagers seminar for alle
prosjektmedarbeidere i WE-studien. Kanskje blir
det på et høyfjellshotell, eller en tur med
Hurtigruten? Forslag til venues mottas gjerne!
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