Referat fra Åse Jorid Wekre Stavrum og Anne Krogstad.
Vi jobber som Diabetessykepleiere ved Barne- og Ungdomsposten, Sykehuset Levanger
Vi deltok på Sundvolden-symposiet for helsepersonell som jobber med barn og ungdom med diabetes 6.-7.februar 2019. 

Dette symposiet arrangeres hvert år med de fremste/beste fagpersoner innen dette feltet som forelesere.  Det gir oss som diabetessykepleiere en god oppdatering på den nyeste forskningen, nytt utstyr og praksis innen feltet.

Tema som bl.a. ble forelest i denne gang var:
Diabetes og ramadan, 
Dyslipidemi og behandling av dyslipidemi for å forebygge hjerte/karsykdom hos barn med diabetes i fremtiden.  
Psykologiske aspekter med det å leve med diabetes.
Teknologi og muligheter i fremtiden med nytt utstyr.  
Workshop med diskusjon om hvordan implementere ny teknologi.
Det var også to ungdommer med diabetes som delte sine erfaringer om livet med diabetes på godt og vondt.   

Tor Ole Klemsdal er indremedisiner og kardiolog, og har de siste 15 år arbeidet mest med primær- og sekundærforebygging av hjerte- karsykdommer.
Han snakket om lipider og kardiovaskulær sykdom.  Kardiovaskulær sykdom er den hyppigste dødsårsak hos diabetikere.  Dyslipidemi er sentralt i utviklingen av kardiovaskulær sykdom og er enkelt å behandle.  Statiner kan startes allerede fra 8 års alder. 
Hanna Dis Margeirsdottir er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus (A-hus) hvor hun primært jobber med endokrinologi og diabetes. 
Hun har siden 2005 også forsket på tidlig åreforkalkning ved type 1 diabetes oppstått i barnealder og avla doktorgrad om dette i 2012. 
Hun snakket om lipidscreening hos barn og behandling av hyperkolesterolemi.
Aspekter i behandlingen av hyperkolesterolemi er god informasjon, forebygging med kostholdsråd og fysisk aktivitet i tillegg til medikamentell behandling. 
Jon Haug er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet med diabetespasienter i mange år. 
Han er med i en gruppe som utarbeider et veiledningsprogram for de som har barn med diabetes. Det er et verktøy for samarbeid og samspill i familien. Målgruppen er foreldre med barn med nyoppdaget diabetes i alderen 0-16 år.  Det blir i tillegg utarbeidet en egen veileder for helsepersonell. Veiledningsprogrammet forventes ferdig i løpet av 2019. 
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