NSF/FFD Bergen 21.-22.april 2022
Det var stas å treffe kolleger og venner til nytt FFD-symposium. Dette 4 år etter
forrige møte. Jeg tror vi alle var ekstra vår-yre og gledet seg over å se kolleger og
nye godt faglig påfyll.
Det er fint å registrere at selv om man har vært med noen år så lærer man alltid noe
nytt på slike kurs!
Temaene var relevante! For meg var det interessant å høre hvordan Covid-19 hadde
påvirket personer med diabetes og hvordan deler av helsevesenet taklet dette både
her hjemme og i England.
Vi satt alle med egne erfaringer fra pandemien og selv kjente jeg meg igjen i
utfordringene.
Høyaktuelt tema var også «Samhandling mellom spesialist- ok
kommunehelsetjenesten». Alle diabetessykepleier møter problemstillinger i henhold
til dette. Kompetansen vi innehar etterspørres.
Det var så fint at man hadde løftet fram temaet om eldre med behov for hjelp. Vi vet
at det er langt igjen til disse blir ivaretatt slik vi ønsker det. For meg personlig var
innleggene til Monica Hermann og Eirik Søfteland spesielt lærerike. Disse innleggene
vil jeg bruke ved undervisning videre både internt og til de ansatte på alders- og
sykehjem samt hjemmetjenesten.
Det er vanskelig for de eldre som i mange år har tatt ansvar for egen diabetes og
måtte overlate dette til andre. Vi vet at dette genererer mye stress for dem.
Vi har stor etterspørsel fra sykehjem om bruk av glukosesensorer. Derfor jobber vi i
Sørlandet sykehus i øyeblikket med å formulere retningslinjer for hvordan vi skal
håndtere den store etterspørselen. På en måte er det jo fint at helsepersonell i første
linje er klar over teknologien Men dette koster økonomisk, hører vi fra avdelingen på
«huset» som driver med slikt .
Det var imponerende å se den flotte poster-utstillingen! Jeg ble både rørt og glad
over så mange flinke sykepleier kollegaer ☺
Vi bruker nå langt færre leger som undervisere på symposiene våre enn tidligere! Vi
kan selv! Og vi har fått et stort antall med dyktige sykepleiere med videreutdanning
og mastergrad.
Takk for et storfint møte!
Mvh may henny

