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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
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Jeg beklager å måtte meddele at Roche Diabetes Care har tatt en strategisk beslutning som vil påvirke
gjennomføringen av OASIS studien. Roche Diabetes Care har tatt en avgjørelse om å avbryte
lanseringen av Accu-Chek Insight CGM og stanse produksjonen av systemet pga annet
kommersielt interessefokus. Eksisterende produkt og utstyr utløper ved utgangen av januar 2018.
Inntil da, vil produktet være tilgjengelig for pasienter som har begynt å bruke systemet.
På bakgrunn av den overnevnte avgjørelsen og fordi OASIS studien har et observasjonelt studiedesign
vil studien bli avsluttet.
Pasientrekruttering til OASIS studien har allerede blitt stoppet. Samlet, I de fire deltakerlandene er det
30 pasienter som er registrert i studien mens det var planlagt å inkludere 380 pasienter.
13 av disse har blitt inkludert i Norge:
Hovedutprøver

Sted, by

J.C. Fossum

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

M. Höglund

Sørlandet sykehus HF, Arendal

K.A. Sveen

Norsk Diabetikersenter, Oslo

0

D. Aarskog

Vestre Viken HF, Drammen

3

Sykehuset Østfold, Moss

3

R. Bekkhus Moe
A.G. Olsen

Antall pasienter

Finnmarks Sykehuset, Hammerfest
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M. Baranowski

Endokrinologisenter AS, Trondheim

2

Det forventes at analyse av tilgjengelige pasientdata ikke ville gi noen gyldige resultater fordi
pasientantallet er for lavt, og studie varigheten ble for kort for hver pasient. Derfor, er det ikke
planlagt å analysere dataene, som har blitt samlet inn for OASIS studien. Dataene vil bli tatt hånd om
som anført i protokoll og makulert.
Det er planlagt å legge ned studiestedene så snart som mulig.
Vi ville gjerne ta imot råd om hvorvidt det er noen spesifikke forpliktelser, f.eks. med hensyn til data
dokumentasjon, tidslinjer eller rapportering som må følges.

Med vennlig hilsen,
Kari Anne Sveen
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Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
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