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Præsentation 

 

- Urologisk Forskningsenhed 

- Urinvejskirurgi 

- Aarhus Universitetshospital 

  

 

Funktioner som projektsygeplejerske 

Administrative opgaver:  

- Studieprotokoller, deltagerinformationer, 
ansøgninger til div. myndigheder 

- Planlægning og koordinering af nationale og 
internationale kliniske studier 

Kliniske funktioner 

- Screening og rekruttering af patienter  

- Gennemføre konsultationer med studiepatienter 

- Assistere læger/ ph.d. stud. ved kliniske 
undersøgelser 

- Blodprøvetagning og processering 
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‘Photodynamisk Diagnostik (PDD) ved fleksible cystoskopier 
- et randomiseret studie med fokus på recidiv’ 
 

Klinisk lægemiddelforsøg, multicenterstudie 

Herlev Hospital, Hospitalsenheden Vest og AUH 

Ph.d. Projekt ved læge Ditte Drejer 

Patientgruppe: Patienter i opfølgende kontrol for non-invasive tumorer i 
urinblæren.  

Patienterne randomiseres mellem fleksibel cystoskopi i hvidt lys 
(standardbehandling) og fleksibel cystoskopi PDD (intervention). 

- I alt 696 patienter 
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Forsøgsmedicinen 

Produktnavn: Hexvix  

• Godkendt lægemiddel til dignostisk brug 

• Pulver og solvens til opløsning til intravesical anvendelse 

• Cystoskopi påbegyndes efter min. 1 time, max 3 timer   

Virkningsmekanisme: 

• Efter intravesikal instillation af hexaminolevulinat akkumuleres porfyriner intracellulært i 
læsioner i blærevæggen. De intracellulære porfyriner er fotoaktive, fluorescerende 
forbindelser, der udsender rødt lys ved excitation med blåt lys. Præmaligne og maligne 
læsioner vil derfor lyse rødt på en blå baggrund. Falsk fluorescens kan observeres som 
følge af inflammation 
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Photodynamisk diagnostik PDD 

- Optisk teknik, der fremhæver tumordetektion og resektion. 

- PDD anvendes som standard ved Trans Urethral Resektion af Blæren/ TUR-B med rigide 
cystoskoper 

-  
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Baggrund for udviklingsprojekt 
Formål med lægemiddelstudiet: 

 
- At undersøge, om der ved brug af PDD ved 
fleksibel cystoskopi i ambulant regi, er mulighed 
for at diagnosticere recidiv af sygdom på et så 
tidligt tidspunkt , at der på grund af 
tumorstørrelsen ikke bliver behov for operation i 
general anæstesi. 

Hypotese 
- PDD + ambulant fleksibel cystoskopi  

 = tidligt fund af recidiv  

 = nedsætter behovet for TUR-B i GA 

- Ved tidligere at kunne behandle recidiver, 
kan man nedsætte antallet og intervallet af 
kontrol cystoskopier 

 

Involvering i klinisk lægemiddelstudie 

 

-Projektsygeplejerskes rolle i det kliniske 
lægemiddelsstudie 

- Undersøge patienttilfredshed med 
ambulant kontrolcystoskopi med brug 
af PDD 
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Projektbeskrivelse 
 

Titel: Undersøgelse af patienttilfredshed med anvendelse af Photodynamisk Diagnostik ved 
fleksibel kontrolcystoskopi for non- muskelinvasiv blærecancer   

-et udviklingsprojekt 

Formål:  

- at undersøge forsøgspersonernes oplevelse og tilfredshed med at få foretaget 

kontrolcystoskopi med brug af PDD i et ambulant set-up 

 

Målgruppe: 

-Patienter med recidiverende non-invasive papilomatøse tumorer i urinblæren, der 

deltager i Flex-PDD studiet 
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Design: 

- Spørgeskemaundersøgelse med informanter fra alle sites 

Ansøgt European Organisation for Research and Treatment of Cancer/ 

EORTC 

- Valideret spørgeskema: EORTC IN-PATSAT32 

- 32 spørgsmål vedr. patienternes tilfredshed med behandling – fra både læge og 

sygeplejerske, samt besøget/ opholdet i sin helhed.   

 

 

-150 besvarelser/ interventionsgruppe  

-150 besvarelser i studiets kontrolgruppe 

-150 besvarelser fra pt. der møder til standard kontrolcystoskopi 
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- Efter endt cystoskopi udlev. 
spørgeskema 

- Udfyldes anonymt og afleveres til 
personalet i skranken 

 

- Tidsplan 

   01-06-2016 – 30-04-2017 

- Budget 

   Rejseudgifter  

- Analyse 

- Resultater 

- Artikel 
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TAK FOR INTERESSEN 
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