
Hei, !
Her kommer et lite «referat» fra konferansen ATTD, «advanced technologies and treatments for diabetes», 20 -23 februar i Berlin.
I år fikk vi reise 2 sykepleiere fra vår poliklinikk sammen med teamet fra St.Olavs og NTNU, som forsker på «kunstig pankreas». Ikke deltatt selv på en slik konferanse tidligere. Fikk i forkant råd om å velge ut aktuelle og interessante symposium, da det var mange parallelle symposia. Industrien holdt også en del symposier innen ulike emner. Jeg og min kollega delte emnene noe mellom oss og jeg deltok på det som omhandlet hypoglykemi og teknologi og min kollega valgte tema som hvordan bruke teknologi og hvordan motivere pasienter til å bruke ulikt utstyr «riktig». Vi var begge svært fornøyd med konferansen og dens innhold.
Flere symposier omhandlet hypoglykemi og det ble tatt opp både utfordringer i behandling av alvorlige hypoglykemianfall, kognitiv påvirkning etter hypoglykemi anfall, å leve med diabetes og følinger i hverdagen (svensk pasient med type 1 diabetes), gjennomgang av klinisk forskning fra Storbritannia.  
Besøkte stand i forhold til fremtidens utstyr og dagens utstyr.
Ellers noen tanker fra ulike symposium:
·	Skal man bevege seg mer bort fra HbA1c som en pekepinn for hvor god reguleringen er og heller tenke mer på «time in ranges»? Er det bedre om vi kan bruke en variasjonsfaktor som sier noe om svingninger i blodsukker, eks. lav HbA1c og høy variasjonsfaktor vil kunne si noe om høyere tendens til følinger.
·	Er det for mye teknologi for pasientene? Passer det teknologiske utstyret for alle?
·	Ulikheter i Europa og Norden på hva som tilbys av utstyr. Sparer vi virkelig penger på anbud når det gjelder pumper og «målere» i Norge?
·	Hvordan skal vi som helsepersonell bli flinkere på å bruke «avlesninger» fra ulike apparater til å hjelpe pasienter til en bedre regulering? Har vi tid til å gjøre dette i en travel hverdag? Hvordan skal vi organisere oss for å få bedre tid?



