Bästa medverkande i ANDIS
Tack för ert fortsatta engagemang med ANDIS – Alla Nya Diabetiker i Skåne! Vi har under det gångna
året gjort spännande analyser av de första drygt 10000 ANDIS-patienterna. Målet är att ta fram en ny
klassificering för diabetes utöver den traditionella typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.
Data från ANDIS visar att sjukdomen kan delas in i fler undergrupper än vad som tidigare varit
känt. Vi har nu belägg för att en mer förfinad diagnostik i 5 olika undergrupper kan hjälpa oss att
bättre förutse sjukdomsförloppet hos den enskilde patienten. Detta är förstås väldigt spännande och
vi kommer att hålla er uppdaterade om den fortsatta utvecklingen. Forskningsresultaten från ANDIS
kommer snart att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.
Rekrytering av patienter
Det har varit en god rekryteringsgrad till ANDIS sedan starten 2008 och vi hoppas att det kan
fortsätta. Ju fler patienter som deltar, desto bättre underlag har vi för att få ut värdefulla
forskningsresultat som kan komma patienterna till gagn.
Om det finns faktorer som ni upplever som barriärer i att registrera patienter i ANDIS eller har
andra förslag så hör gärna av er till oss. Tack vare era insatser under åren har ANDIS utvecklats till en
av de största kartläggningarna i världen av diabetes. Det långsiktiga målet är att få en bättre
klassificering av diabetessjukdomen och på sikt ge mer effektiv behandling.
ANDIS-dagen
Det kommer precis som tidigare att bli en ANDIS-dag för sjukvårdspersonal. Här kommer ni att få
uppdatering kring olika aspekter av diabetesvård. Detta år innehåller programmet information om
kost och träning och även information om diabetesläkemedel. ANDIS-dagen är 1 december på CRC,
sjukhusområdet i Malmö. Vi kommer även att fortsätta det uppskattade arrangemanget med ANDISkvällar för patienterna för att uppdatera patienterna om forskningen.
Gå gärna in på ANDIS hemsida http://andis.ludc.med.lu.se där det finns kontinuerlig uppdatering och
information om projektet.

Vi önskar er en fortsatt fin höst!
ANDIS ledningsgrupp

