Alla Nya Diabetiker i Skåne

Bästa medverkare i ANDIS!
Ber om att återigen i anslutning till svarsremissen få framföra en del information och
önskemål. Till vår glädje har inflödet av registreringar tilltagit senaste tiden tack vare stort
engagemang hos väldigt många av Er. Övergången till analys av GAD65 antikroppar har varit
smidigt och numera får Du svaret via webPASIS inom en vecka.

Som Du kanske har sett kan en del patienter (uppemot 20%) inte erhålla en klar klassificering
baserad på tillgängliga uppgifter. Det kan delvis bero på inkompletta uppgifter och delvis på
att verkligheten är sådan. Det är fortfarande en icke obetydligt andel av patienter med diabetes
som inte är klart tillhörande en specifik undergrupp utifrån de kriterier som vi utgår ifrån i
nuläget. Vissa etniska grupper har en helt annorlunda bild kliniskt och laboratoriemässigt. Vår
förhoppning är att vi inom ANDIS ramar skall kunna hitta en del av förklaringarna framöver.

Det har framkommit förfrågningar om hur man skall tolka svaren på genetiska analyser. Som
det framgår av samtliga svarsremisser så har denna information i nuläget inte någon betydelse
för val av behandling. Genetiken är tillsvidare enbart i forskningssyfte och resultaten
presenteras enbart som grovt uppskattad risk baserad på bärarskap av de riskgener som är
kända och analyserade hittills. Förhoppningsvis kan vi framöver återkomma till tolkningen.

Till sist vill vi påminna Er om att gärna använda uppdaterade versionen av remissen på nätet
och att använda ruta för fritext på remissen för att framföra ev. extra uppgift av värde vid
klassificering. Tacksam också om Ni kan se till att blodsocker mäts i samband med
provtagning. Det vore bra om Ni kan undvika provtagningar på fredag eftermiddag då det kan
innebära fördröjning innan proven når labbet och därmed risk för sämre kvalitet på provsvar.
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