Alla Nya Diabetiker i Skåne

Bästa medverkare i ANDIS!
Det är glädjande att kunna informera att ANDIS nu är nästan heltäckande i Region Skåne och
att endast enstaka vårdenheter är kvar att ansluta sig till ANDIS. Över 1700 patienter är nu
inkluderade i vuxendelen och data från barn kommer inom kort att samköras med ANDIS.
ANDIS-dagen den 3/12 var välbesökt och viktiga frågor diskuterades. Sammanfattning
kommer att publiceras på hemsidan inom kort.
ANDIS hemsida http://andis.ludc.med.lu.se har utvidgats och Ni kan redan se statistik på
fördelning av patienter avseende kön, ålder, diabetes undergrupper samt GAD- och C-peptid
nivåer. Under länkar hittar Ni t.ex. Diabetesportalen där Ni bl.a. kan uppdatera Er på det
senaste som hänt inom diabetesforskningen.
Forskarna inom LUDC (Lund Univerity Diabetes Centre) har gjort stora framsteg inom
genetiken av diabetes och dess associerade tillstånd. Deras forskningsframgångar banar väg
för att planera hur data från ANDIS inom kort skall kunna användas för att studera t.ex. effekt
av olika gener vid val av behandling och hur dessa kan påverka svar på behandling. Dessutom
ger dessa fynd idéer till utveckling av nya diabetesläkemedel.
Detta betyder att vi tillsammans har skapat mycket goda förutsättningar för att kunna öka vår
kunskap om diabetes och har kommit lite längre på vägen för att kunna erbjuda våra patienter
bättre vård i framtiden.
Vi planerar en ny ANDIS-dag 25:e november 2010 i aulan på CRC, UMAS. Boka
eftermiddagen redan nu, inbjudan och program kommer senare.
Vi som jobbar med ANDIS vill härmed ta tillfället i akt att tacka Er alla för Er medverkan och
vi hoppas på ett gott fortsatt samarbete.
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