Alla Nya Diabetiker i Skåne

Bästa medverkare i ANDiS!
Här kommer en liten försommarhälsning med uppdatering kring ANDiS som nu är näst intill
heltäckande i Skåne med närmare 2500 patienter registrerade. Projektet har väckt intresse på
nationell och internationell nivå och liknande projekt startar på andra ställen.
På hemsidan http://andis.ludc.med.lu.se kan Ni följa utvecklingen som uppdateras dagligen.
De första analyserna kommer att genomföras inom kort.
Vi sätter stort värde på Era reflektioner och kommer närmaste dagarna att inbjuda diabetes
ansvariga läkare och sjuksköterskor i Malmö (till att börja med) på ett möte för diskussion
kring hur vi kan underlätta för vårdgivare att registrera samtliga sina patienter samt ta tillfället
i akt att diskutera intressanta patientfall. Tanken är att vi skall ordna liknande möten runt om i
Skåne därefter.
From 1/9 kommer vi som bekant att få dubbelrapportering på HbA1c, dvs dels i nuvarande
MonoS som anges i % och dels i referenssystemets från IFCC som anges i mmol/mol, för att
få en internationell anpassning. Omräkningstabell hittar Ni på följande länk:
http://composit.dimea.se/filebank/files/20100311$071529$fil$CYZH576iRNGODWiCNsPV.pdf

På ANDiS remisser lägger vi till en ruta där Ni kan skriva in även det nya HbA1c svaret i
mmol/mol.
Vi planerar årets ANDiS dag torsdagen den 25:e november (eftermiddag), i aulan på
CRC, UMAS. Boka eftermiddagen redan nu, inbjudan och program kommer senare.
Till sist vill vi be Er att fylla i uppgifter om längd och vikt i samband med registrering. Tänk
på att patienter som skall registreras är de som fått diagnosen inom ett år från
registreringsdatum, dvs inte alla som har fått diagnosen flera år sedan.
Tveka inte att höra av Er till oss vid behov av hjälp/stöd med provtagning eller diskussion. Ni
kan i första hand kontakta Ylva Wessman på tel. nr. 040-33 32 16. Samtliga kontakt uppgifter
hittar ni på hemsidan.
Ett stort tack till Er alla för intresse och engagemang! Utan tvekan kommer denna
gemensamma satsning leda till bättre förståelse om diabetes sjukdomen och ge oss instrument
för att på ett bättre sätt kunna ta hand om våra patienter.
Med önskan om en skön sommar och ett fortsatt gott samarbete
Malmö 2010-05-20
Mozhgan Dorkhan, å ANDIS ledningsgrupps vägnar
Lund University Diabetes Centre
CRC, entr 72, building 91, floor 12
Malmö University Hospital
205 02 Malmö

Mozhgan Dorkhan
Dept of Endocrinology
Entr 53, Malmö University Hospital
205 02 Malmö
Tfn 040-33 22 34

