Alla Nya Diabetiker i Skåne

Bästa medverkande i ANDIS
Tack till alla för insatserna med att rekrytera patienter till ANDIS! Vi har nått en viktig milstolpe
genom att över 10000 patienter är inkluderade i studien! Detta gör ANDIS till en av de största
kartläggningarna i världen av diabetessjukdomen. Det långsiktiga målet är att få en bättre
klassificering av diabetessjukdomen och på sikt ge mer effektiv behandling.
Sammanställning av forskningsdata
Vi kommer inom kort att ställa samman resultaten från de första 10000 patienterna och undersöka
hur vi med hjälp av ANDIS bättre kan dela in diabetes i olika diagnosgrupper. Idag delas sjukdomen
som ni vet bl.a. in i typ 1-diabetes, LADA, MODY och typ 2-diabetes. Det finns dock mycket som talar
för att diabetes är betydligt mer komplex än så här och att en mer förfinad diagnostik kan öppna upp
för personanpassad behandling på längre sikt. Vi kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade kring
forskningsresultaten från ANDIS.
Rekrytering av patienter
Målet är att fortsätta detta unika projekt under flera år framöver. En något oroande trend är att
antalet patienter som inkluderas i ANDIS är betydligt lägre nu än för några år sedan. Antalet
nyinsjuknade är sannolikt lika stort som tidigare och vi vill därför be er att höra av er till oss om det
finns faktorer som ni upplever som barriärer i att registrera patienter i ANDIS. Vi är mycket
tacksamma för ert engagemang i studien, och utan era insatser är det inte möjligt att fortsätta att
utveckla denna studie.
ANDIS-information
Vi vill gärna slå ett slag för ANDIS hemsida http://andis.ludc.med.lu.se/ där det också finns en film om
projektet. Vi kommer också inom kort att skicka ut posters om ANDIS som kan sättas upp som
information åt patienterna. Vi återkommer angående detta.
ANDIS-dagen
Boka redan nu in ANDIS-dagen den 27 november 2014. Det blir en rad intressanta programpunkter,
bl a en uppdatering av de forskningsstudier som pågår baserat på ANDIS, föredrag om MODY och
Nationella Diabetesregistret samt en föreläsning kring hur man tolkar data om GAD och c-peptid. Vi
hoppas att träffa er där!
Med önskan om en fortsatt fin höst!
ANDIS ledningsgrupp

