
Referat fra styremøtet i NIFS 6. og 7. april 2010 
Til stede: Inge, Kirsti, Oddveig, Arne. Brita, Edel, Malene, Thomas, Bodo og Kristin (alle 
mann alle). 

Saker  

Utvalgsstrukturen i NIFS 
Med utgangspunkt i NIFS-web sidene har NIFS 5 underutvalg. Styret gjennomgikk utvalgene 
og kom fram til følgende: 
 
Kurs- og fagutvalget. Mandatet er som tidligere, men vi tar bort koplingen til sårkontaktene. 
Dette utvalget opprettholder vi med følgende medlemmer: Marcus Gürgen, Edel Olseth, Brita 
Pukstad (leder), Arne Langøen  
 
Informasjonsutvalget.  Har ansvar bladet Sår og hjemmesidene til NIFS. Følgende 
medlemmer: Bodo Günther (leder), Guro Vaagbø, Kirsti Espeseth, Tor Martin Brekkeflat. 
 
Stipendutvalget.  Utvalget skal skaffe nye stipender og utlyse disse stipendene. Utvalget 
innstiller også søkere. Medlemmer: Thomas Sjøberg (leder), Kristin Bergersen, Grete Velure. 
 
Trykksårsutvalget. Vi opprettholder dette utvalget, men ber utvalget om å klargjøre sitt 
mandat ift. styret i NIFS.  Karen Bjøro (leder), Arne Langøen, Jorunn Myrum, Lise Bjerke 
 
Telemedisinutvalget. Utvalget skal fremme utvikling av telemedisinske løsninger i 
sårbehandlingen i Norge. Medlemmer: Øystein Vatne, Oddveig Haug, Ada Steen.  
 
Valgkomiteen. Guro Vaagbø, Malene Johnsrud, Grete Carlsen 
 

Utdanning 
 

Fagutvalg for videreutdannelsen i sårbehandling, HSH 

Arne la fram fagplanen for studiet. Studieleder Tone Kringeland fra HSH deltok på denne 
delen av møtet. 
NIFS styret mener vi primært skal støtte alle initiativ som forbedrer sårbehandlingen i Norge.  
Så langt er erfaringene med denne nye gruppen helsepersonell god. Vi ser at det kan være et 
problem når en helsegruppe får så høy kompetanse på et begrenset område. Dette mener vi vil 
gå seg til. NIFS styr mener videre skolen må se på fagets profil. Skal dette primært aspirere 
mot mastergrad eller skal det primært rettes mot en spesialitet (sårsykepleier).  

Fotterapeututdannelsen på bachelornivå 

Forbundet for fotterapeuter ønsker at utdannelsen av fotterapeuter skal løftes opp på 
bachelornivå i Norge. Utdannelsen er tenkt utvidet i forhold til dette. NIFS støtter dette 
initiativet. Inge lager et brev til forbundet for fotterapeuter som støtter dette initiativet. 
 



Masterutdanning i sår 

Høgskolen i Buskerud, Røde kors høgskole i Stockholm og Universitet Syd i Sønderborg 
jobber samme for å lage en mastergrad i sårbehandling. Det skal være et orienteringsmøte om 
dette i Göteborg 22. April. Sårorganisasjonen i Norge, Sverige og Danmark er spurt om å 
delta på møtet samt en gruppe ressurspersoner. Kirsti og Arne reiser på dette, og rapporterer 
tilbake til styret. 
 

Møtet på Hell 

Vi har laget mesteparten av programmet for dette møtet. Vi må nå konkretisere forelesere og 
sette sammen programmet.  

”Det kompresjonstrengende sår”.  
 

1. Ødemrelaterte lidelser og samfunnskostnader Geir S. Braut. Arne kontakter 

 

2. Ødemer – hva er det 

• Patofysiologi ved ødemdannelse, Einar Stranden 

• Hva skjer på cellenivå ved ødemer. Brita Pukstad 

• Stasedermatitt/hudforandringer ved kroniske ødemer. Kristin Bergersen 

 
3. Diagnostikk ved ødemer 

• Diagnostikk og differensialdiagnostikk. Inge Glambek 

• Sirkulasjonsundersøkelser. Carl Erik Slagsvold 

• Workshop om sirkulasjonsundersøkelser. Carl Erik Slagsvold 

Vi legger opp til tre workshop’er som hver får 30 minutter. Vi setter av 1,5 timer til 

dette, slik at hver workshop kan gjentas tre ganger. 

 
4. Behandling ved ødemer 

• Kompresjonsbehandling, ulike aspekter ved denne behandlingen. Ulike former for 

kompresjonsbehandling, inndeling av materiell og valg av typer. Christine Moffatt. 

Arne kontakter 

• Pasientopplæring ved kompresjonsbehandling (workshop?). Malmfrid * Marit Kløve 

Brita kontakter 

• Refusjonsordninger ved kompresjonsbehandling. Grete Rye 

• Workshop om kompresjonsbehandling. Kirsti, Malene 

 
5. Venøs svikt 

• Kirurgisk behandling Inge Glambek 

• Hvem får venøse leggsår og hva koster det. Carl Erik Slagsvold 

 
6. Lymfødem, 

• Teoretisk grunnlag for dannelsen av lymfødem (primært lymfødem, sekundært 

lymfødem) Cato Mørk (Kristin spør) 



• Lymfedrenasje og kompresjon/IPC brukt mot lymfødem. Lymfødemklinikken i Oslo 

(Kristin spør) 

• Kirurgisk behandling av lymfødem. Bispebjerg 

• Drift av lymfødem klinikk Bispebjerg 

 
7. Andre indikasjoner for kompresjonsbehandling (infeksjoner, vaskulitter, traumer, 

trykksår på heler, dermatitter, adipositas). Thomas Sjøberg 

 

8. Lokalbehandling under kompresjonsbandasjer. Bodo Günther 

 
9. Logistiske utfordringer ved kompresjonsbehandling. Organisering av 

ødembehandling og dermatologiske problemer. Theis Huldt-Nystrøm 

 

Sjekkliste:  

• Navnelapper. Thomas snakker med Convatec 

• Kursbevis. Thomas snakker med 3M 

• Underholdning. Brita 

• Gave til forelesere. Brita. Sitteunderlag fra Røros. 

• Forelesninger på nett. Vi ber Marcus om å opplyse om dette i invitasjonsbrevet til 
foreleserne.  

• Påmeldingsskjema for forelesere. Dette skjemaet sendes til Arne som sender kopi både 
til Kristin Solstad og Oddveig Haug.  

• Besiktigelse av konferanselokalene. Brita og Kristin Solstad har ansvaret for dette 
(Inge). 

• Kurslederhonoraret opprettholdes som før 
 

Representasjon i EWMA 
Marcus har vært norsk representant i styret i EWMA. Han er ferdig nå i vår. Han ønsker ikke 
gjenvalg. Vi tar ikke sikte på noe nyvalg nå. Kirsti og Malene deltar på EWMA konferansen. 
Malene reiser på EWMA kvoten.  
 

NIFS folder 
Vi har en folder fra 2007, som bør oppdateres så snart som mulig. Denne skal benyttes som 
markedsføring og informasjon om NIFS. Informasjonsutvalget ved Malene og Kirsti tar seg 
av den saken. 
 

NIFS møte i 2012 
Dette møtet blir i Haugesund 2. og 3. februar 2012 på Rica Maritim hotell. Temaet for denne 
samlingen blir Den diabetiske fot. 
 

Forskrivning for ortopediske hjelpemidler 
Kirsti har fått en henvendelse fra en hudlege i Nord-Trøndelag som ønsker å kunne forskrive 
ortopediske hjelpemidler, men som har fått beskjed fra HELFO om at kun ortopeder og 



reumatologer kan gjøre dette. Bodo lager brev til Norsk ortopedisk forening der denne 
problemstillingen tas opp. Kirsti tar også med i brevet til Helsedirektoratet om diabetesfoten. 
 

Møteplan for resten av 2010 
Neste styremøte blir på Gardermoen (eksakt møtested avklarer Inge) onsdag 1. september. 
 

Medlemskontingenten og medlemsfordeler 
Det er et problem for kasserer og sekretær at rundt 100 stk. melder seg inn i løpet av høsten 
utelukkende for å oppnå medlemsfordelen ifm. seminaret. De fleste av disse personene betaler 
aldri neste års medlemskontingent og må slettes i løpet av høsten.  

Vi forsøker en mer gradert fordel, slik at et års medlemskap gir samme reduksjon som 
medlemskontingenten (kr. 400), mens to år medlemskap eller mer gir kr. 1000 i 
medlemsfordel slik som nå. 

Nyhetsbrev via e-post 
Dette vil være en tilleggs nytte av medlemskapet i NIFS, samt stimulere til å oppgi e-
postadresse. Saker til neste brev er: seminaret i 2012, medlemsfordeler, høstens 
Københavnstiped. Thomas skaffer detaljer og Bodo får på plass rammene for dette på 
hjemmesiden vår. 

Sponsorbrevene 
Kirsti og Leif sitter både på brevene og adresselistene. Disse må vi få ut nå. Edel og Inge 
ordner dette.  

NIFS på Facebook 
Skal NIFS få sin egen Facebook konto? Dette kan vi tenke på og bestemme det senere. Hvis 
noen vil gjøre det og følge det opp, så er det bare å kjøre på. 

 
 
Arne Langøen  
Sekretær 


