
Styremøte København 18. og 19.09.14 

 

Til stede 
Arne, Ragne, Brita, Ove, Oddveig, Øystein, Eva og Guro-Marie 

Deltakelse på konferanser, møter og annet 
 Eva har vært på EPUAP 

o Det foreligger nye retningslinjer for behandling av trykksår.  Oversette til norsk – skal 

NIFS gjøre dette? (kr. 1,50 per ord, 75 sider a ca. 300 ord pr = ca. 33.000 kr). 

o Bør ikke Pasientsikkerhetskampanjen ta regningen? Eva henvender seg. 

o Puclass 3 øvingsprogram (trukksårrelatert) på nett, medlemskap i EPUAP nødvendig 

for tilgang. 

o Eva sender henvendelse til EPUAP med spørsmål om medlemsskap, melder seg 

eventuelt inn og NIFS betaler medlemsavgiften. 

 Thomas Sjöberg fikk stipend av NIFS til deltakelse på EWMA, rapport har stått i Sår. 

 Edel Olstad og Leif Aanderud representerte NIFS ved utdelingen av kongens 

fortjenestemedalje til Øystein Vatne i april. 

Program for NIFS-seminaret 2015, hva gjenstår? 
 Hvem gjør hva under seminaret (se huskelister) 

 Programutvalget: 

o Brita: programheftet med abstrakt, tittelbildet og sette inn sponsorer (får oppdatert 

liste fra kasserer) 

o Guro-Marie: Sender ut informasjonsbrev om reise, opphold og lignende samt 

registreringsblankett til foreleserne på mail. Holde oversikt over svar og registrering 

fra forelesere 

o Arne skriver årsmelding til programheftet, sendes Brita 

 RevidereNIFS sin infobrosjyre. Brita sender ut til gjennomgang. 

«Stop Pressure ulcer day», status 
 Programkomite med representanter fra Sunnaas (Inger Lise Syvertsen), Høgskolen i 

Buskerud/Vestfold/(Edda Johansen), NIFS (Eva K. Heiberg), Etac (Menno Van Etten) 

 Holdes på Ullevål sykehus, torsdag 20. november 2015 

 Trykksårforebygging i Norge-status quo 

 Vært diskusjon vedrørende påmeldingsavgift 

 NIFS dekker et eventuelt underskudd for i år 

Nordic diabetic foot symposium 5. og 6. November 2014 Malmø 
 Hvem deltar? 

o Øystein (viss får fri) og Guro-Marie (viss lønnet permisjon) 

o NIFS dekker reise og opphold 

 Kan vi stille med representant i arbeidsgruppen 



o Øystein og/eller Guro-Marie 

Årsmøte 2015, valgkomite ved Ragne 
 På valg: 

o Brita Pukstad– stiller til gjenvalg 

o Guro-Marie Eiken – stiller til gjenvalg 

o Oddveig Haug– usikker 

o Eva Kronholm Heiberg– stiller til gjenvalg 

o Ragne Gjestrum-Larsen – stiller ikke til gjenvalg 

o Valgkomite ved  

 Bodo Günther 

 Jeanett Rasmussen 

o Revisorer 

 Jeanett Rasmussen 

 (Se referat fra seminaret 2014 ift siste revisor) 

 Forslag til kandidater meldes til Ragne 

Ny leverandør av web-hotell for medlemsdatabasen  
 NIFS inngår en avtale med Smart solution om å drifte medlemsdatabasen på grunn av at 

maskinen som brukes per i dag skal stenges. 

Stipender, utlysning og frister 
Arne sender ut en påminnelse. 

 NIFS har de samme stipendene som i fjor 

 New feet medical footwear er ny i år 

 Skal være oppdatert på hjemmesiden til NIFS 

Oppdatering av NIFS sårprosedyrer 
 Kristin Bergersen har ordnet nye prosedyrer for venøse- og arterielle sår 

 Diabetes sår - Øystein 

 Bandasjer – Arne 

 Inflammatoriske sår -Brita 

 Trykksår - Eva 

NIFS 2016 i Kristiansand 
 Quality Dyreparken 

 Foreløpige tema: 

o En dag med: Kompresjon 

o En dag med: Hvordan unngå at akutte sår blir kroniske /Fra det akutte såret til 

kroniske såret og tilbake igjen 

 

Eventuelt 
 Etac ønsker å bli sponsormedlem i NIFS – Arne henvender seg. 

 Svensk nasjonalt sårregister – «Rikssår», NIFS avventer. 



 Arne kontakte helsedepartementet ift. NIFS-seminaret 2015. 

Referent: 

Guro-Marie Eiken 

 

 


