Bästa medverkande i ANDIS
Tack till alla för insatserna med att rekrytera patienter till ANDIS! Över 8000 patienter är inkluderade
i studien, som är en unik satsning för att få en bättre klassificering av diabetessjukdomen och på sikt
ge mer effektiv behandling.
Återundersökning
Som vi tidigare har meddelat planerar vi att starta en långtidsuppföljning för ANDIS-patienterna.
Patienterna kommer att lämna blodprover 2, 5 och 10 år efter diagnos för att följa
sjukdomsutvecklingen. Detta syftar till att få en ännu bättre bild av sjukdomen och dess
undergrupper och kommer att införas i hela Region Skåne. Mer information följer senare.
Samtycke
På förekommen anledning vill vi påpeka att det är nödvändigt att patienterna får information om
studien och undertecknar blanketten för samtycke innan de inkluderas i ANDIS. Informerat samtycke
är ett legalt krav för alla forskningsstudier. Utan skriftligt samtycke får inte några blodprover tas för
ANDIS. Alla samtycken ska sparas på respektive vårdenhet. Patienterna har förstås när som helst rätt
att häva samtycket utan närmare motivering. Vänligen meddela i så fall ANDIS-ansvariga.
Patienter som fått förbättrad diagnostisk via ANDIS
Vi är intresserade av att komma i kontakt med patienter som har fått förbättrad diagnostik via ANDIS
vilket hjälpt till vid val av behandling. Det kan t ex vara en patient som fått diagnosen LADA och
därmed fått tidigare insatt insulin. Om ni träffar någon patient som på detta sätt blivit hjälpta via
ANDIS får ni gärna be dem att kontakta oss (givetvis är det helt frivilligt för patienterna).
ANDIS-dagen
Boka redan nu in ANDIS-dagen den 12 december 2013. Det blir flera intressanta programpunkter, bl
a en uppdatering av de forskningsstudier som pågår baserat på ANDIS, diabetes ur ett
vårdcentralsperspektiv, samt råd om träning vid diabetes. Vi hoppas att träffa er där!
Med önskan om en fortsatt fin höst!
ANDIS ledningsgrupp

Patienter som inkluderats i ANDIS sedan starten.

