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K.Johansson

Hej alla diabetessjuksköterskor!
Nu har studien startat och inkludering av patienter är påbörjad. Jag har fått några
frågor och samanställt frågor och svar som jag tror kan vara till nytta för er alla.
Det är svårt att tänka sig in i vad som behöver förtydligas i förväg så jag är
tacksam för alla frågor som ni skickar till mig.
Ni har fått ut mappar med patientinformation, samtycke och studie formulär till
patienter med nyupptäckt diabetes. Vi har upptäckt att det inte finns rutor för att
fylla i patientens namn och födelsedata på alla formulären och ber er skriva det. Det
kommer nytt utskick med mappar som är korrigerade. Vi vill att ni använder
förtryckt material i första hand men kan trycka ut från hemsidan om det blir brist
vid något tillfälle.
Önskemålet är att så många patienter som möjligt fyller i alla formulären men det
viktigaste är att första rutan blir ifylld och att prover tas och skickas för analys.
Hemsida för DIKK studien finns på:
http://intern.ltkronoberg.se/dikk
Här hittar ni information om studien. Under nedladdningsbar information hittar
ni studieprotokoll samt informations blad på några språk.
Jag har fått några nya frågor om DIKK studien.
1) Kan proverna tas en fredag eller dag före röd dag?
Ja labbet har sagt att fredagar o dyl är ok.
2) Skall provbeställningen läggas in i Cosmic
Nej -blanda inte in cosmic det, kommer då bara bli fel.
3) Gula rör skall de centrifugeras?
Nej centrifugering behövs ej, görs i Lund, INTE göra ngt extra.
4) Får vi svar på alla prov som skickas iväg?
Svar på ak + C-peptid inom en månad. Övriga kan dröja år, nej får inga
svar på Vitamin D eller andra forskningsprover, som det ser ut i
nuläget.
5) Lipidstatus kan vara 1 månad gammalt från diagnosdatum?
Ok om lipidstatus är 1 mån gammalt, viktigt datum anges! (att jämföra
med insjuknandedatum).
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6) Hur gör vi med ketoner brukar inte ta prov?
Ta inga extra prover utöver prover för studien, fyll i provsvar som ni har
tagit.
7) När skall registrering till studien göras. Hur länge kan man vänta?
 Så tidigt som möjligt
 Helst inom 3 mån (allra helst 1 mån)
 I undantagsfall inom 6 mån bättre än inte ( tom längre, om har ett
tidigare tydligt datum….)

Etiketter kan skrivas ut från patientkortet i Cambio cosmic.
Se nedan.

Ni är välkomna att kontakt mig om något känns oklart eller ni har frågor.
Vänliga hälsningar
Karin Johansson, diabetessamordnare
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