Alla Nya Diabetiker I Skåne

Bästa medverkare i ANDIS!
Visst är det skönt att sommaren är över och man äntligen får ägna sig åt viktigare saker än att
bevaka väderprognosen.
Stort tack och grattis till Er alla för att vi nu är nära 5000 registrerade patienter!
Därmed är vi ett steg närmare vår vision, nämligen individanpassad diabetesvård!
Vi har nu fått godkännande från Etik-PrövningsNämnden i Lund för att ANDIS-projektet
skall fortlöpa tillsvidare. Därmed är patientinformationen uppdaterade och nya versionen
på tillgängliga språk finns att hämta på hemsidan http://andis.ludc.med.lu.se . Alternativt
kan Ni beställa patientinformationen via er kontaktsjuksköterska inom ANDIS
ylva.wessman@skane.se eller Lisbeth.lundell@skane.se . Vår förhoppning är att projektet
skall fortlöpa ända fram till den tidpunkt då verksamheten kan övergå i klinisk rutin.
Små justeringar införs i registreringsremisserna till följd av utformning av nya
patientinformationen och anpassade registreringsremisser distribueras till er framöver.
Även mindre ändring införs i provtagningsförfarandet. Av tekniskt säkerhetsskäl skall det
framöver tas två rör för DNA-analys men även denna förändring kommer att framgå av
nya provtagningsremisser.
Boka nu in torsdagen den 8:e december, ANDIS-dagen 2011. Mötet är som vanligt på
CRC i Malmö på eftermiddagen. Vi lovar ett spännande program med stor klinisk
anknytning och överraskningsmoment och hoppas att få träffa många av Er. Inbjudan
kommer senare.
Vi värdesätter all form av återkoppling från Er väldigt högt och tar gärna emot förslag på
ämnen eller frågar som ni önskar diskutera på ANDIS-dagen. Slutligen vill vi be Er att
informera oss om någon Ni känner som borde få ANDIS-relaterade information men som
inte finns på vår sändlista.
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