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Kära SWEDEPAD-medarbetare! 
Vi har nu randomiserat över 2000 patienter! 
SWEDEPAD är därmed den överlägset största randomiserade studien av invasiv behandling vid 
benartärsjukdom. Vid Kärlmötet i Stockholm 17-18 Maj genomförde SWEDEPAD ett seminarium 
där ESVS´s ordförande Alison Halliday satte vår studie i ett internationellt perspektiv. En kort 
uppdatering av inklusionsläget presenterades också. Presentationen finns på SWEDEPADS 
hemsida (http://www.ucr.uu.se/swedepad/). Blommor utdelades till Södersjukhuset för flest 
antal inkluderade, Sös skuggas av främst av Karolinska.  Blomster delades även ut till Växjö för 
störst andel inkluderade senaste halvåret, där även sjukhusen i Kalmar, Sunderbyn, Kristianstad, 
Västervik, Karlstad, Umeå och Halmstad gör ett strålande jobb.  
 

 
 
På hemsidan finner man även fortlöpande information om inklusionsläge, nyheter om stort och 
smått, mm. Jonas Malmstedt har presenterat SWEDEPAD vid ett möte i Birmingham för 
deltagarna i BASIL 3. Vid ESVS möte i Valencia kommer SWEDEPAD att presenteras på 
plattformen ”Breaking News”, trots att vi inte har några resultat ännu. Det visar vilket stort 
intresse som finns för vår studie. Ett par företag kommer att lansera nya drogeluerande 
ballonger och stentar under kommande tid, vilka kan användas inom ramen för studien när de 
fått CE godkännande. Vi vill påminna om vikten av att alla patienter följs upp med Vascuqol-6 
efter en månad och framför allt efter ett år. Detta är primärt outcome för SWEDEPAD 2 - och 
därför helt avgörande för resultaten. 
 



Inklusionstakten har senaste tiden legat på 56 patienter/månad i snitt. Med bibehållen takt är vi 
klara ca vid årsskiftet 2020-21. Men det kan gå fortare. Nedanstående graf visar hur återstående 
rekryteringstid kan förkortas om inklusionstakten ökar något.  
 
 

 
 
 
Sist, men inte minst, vill vi tacka för bidrag till Buff-tävlingen, där Katarina Björses (och hennes 
häst) kammade hem segern! Buff-tävlingen är fortsatt öppen för nya bidrag – och nya priser. 
 

 
 
Trevlig Sommar! 
Önskar SWEDEPADs Styrgrupp. 

Projection –remaining time for studies at different 
inclusion rates
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