
   
 
Referat 
 

Møte: Styremøte, zoom  Til 
stede: 

Eva, Anne Solveig, Mari,Edel,  Ida, 
Turid, Bodo, Anna, Solveig. Siste 4 noe 
til og fra pga andre møter frem til 
lunsj. 
Kristin/KSCI kom inn 0845 og deltok 
på deler av møtet 

Møtedato: 19.04.2021 
Tidspunkt: 0830-1500 
Sted: ZOOM 
Møteleder:  Eva K. Heiberg 

Referent: Ida M. Bredesen Forfall: Oddveig 
Neste 
møte 

Torsdag 29/4 kl 1900- 
2000 på Zoom 

  

 
 
 Agenda  

1 Godkjenning agenda og referat av 

8.2.21 

Godkjent 

2 Evaluering digital kongress 2021 

  

tilbakemelding fra deltakere: godt fornøyde, men 

ønsker lengre tilgang til streamet versjon. 

Utstillere/Kristin: utstillere godt evaluert. De synes det 

var spennende, lærerikt og gikk bra. Gøy å se at de 

kan delta digitalt og positivt at de fikk med seg mer 

av foredragene, men ønsker jo helst en «vanlig 

kongress» med utstilling.  

Fremtiden:  

hybrid løsning?. Vi prøver ut versjon av streamet 

kongress både med og uten reklame for å kunne få 

med flere leger og søke om godkjente timer for de. 

Økonomi 

Økonomi hybridløsning 2022: 

Leiepris hotell er basert på 350 fysisk tilstede. Fortsatt 

pandemi, så Kristin tror hotellet er tøylige. Vanskelig å 

forutse hvem som kommer fysisk/deltar kun digitalt. 

Pris avhenger trolig. Viktig å tenke på at hybrid ikke vil 

være tilsvarende digital.  

3 Program 2022: 

Sirkulasjonsforstyrrelser og nyvinninger.  

Foreløpige innspill:  

opr sår relatert til iskjemi. Arterielle-, 

venøse, blandingssår.  

Teknologi – sirkulasjon, 

mikrosirkulasjonsproblem, mye nytt på 

varicebehandling. Lipødem, pumper, 3 D 

bioprinting. 

 

•       Priser/info. til sponsorer, før 

sommeren? 

•       Priser medlemmer, åpne på 

melding før 1.9?  

Fortsetter jobbing med program 29/4 



   
 
4 Arbeidsutvalgene. Kurs og fag, 

informasjon, program, stipend og 

valgkomite 

•       Lage oppgaveoversikter  

Utsatt til senere møte 

5 Stipender.  Hvordan få fler søkere? Endre 

kriterier?  

 

Høre med de som gir ut stipendene. Stipendutvalget 

tar kontakt. Få ned terskelen for å få folk til å søke 

Tar opp på høsten om vi skal tilby flere stipend. 

6 Valgkomite, trenger den mer støtte? Oppfordre medlemmer komme med forslag 

7  
 

Info fra Kurs og fagutvalget om 

pågående makeover av retningslinjene 

 

Mari viser hvordan kurs og fagutvalget kan tenke oss 

at nettsiden ifht retningslinjer kan se ut 

Skal vi ha et billedgalleri? Fint med galleri som vi kan 

benytte til de som trenger. Vi må være sikre på at vi 

har det lovmessige i orden.  

8 Informasjonsutv. Mulighet for «praktisk 

hjelp» på hjemmesiden  

Bodo trenger hjelp til å få input på facebook og 

nettsiden, men oppdatering er ok å ta selv.  

9 Status HOD og Melanor. Kan vi pushe 

på noe? 

 

Anne Solveig har vært i kontakt med Arne Henrik 

Widerø og han har ikke hørt noe mer fra Melanor, 

men skal ta kontakt når han vet noe mer. 

10 Kunnskapsløft for styremedlemmer  

EWMA 7-9.7.    Frist 25.5  

 

EPUAP virtuelt fokus møte 26.5 

Sønderborg (94 euro) 

EPUAP 18-20 okt Praha 

Annet? 

 

  

11 NY LOGO: konkurransefrist 15.5 

 Planlegge neste trinn etter vi har 

valgt ut en el fler aktuelle.  

Stått i SÅR bladet. Ida står som kontaktperson 

Finne noen som kan videreutvikle ideen 

12 
 

Status sponsormedlems kontakt og 

forventninger 

Eva har sendt ut brev til sponsorene og fått positiv 

tilbakemelding. 1 sponsor kommet inn igjen. 

 

Møte: Styremøte Til 
stede: 

Eva K. Heiberg, , Edel Olstad, 
Solveig Thorp Holmsen,  Anne 
Solveig Vihovde Hansen, Bodo, 

Günther, Turid Thune, Mari 
Robberstad og Ida Marie Bredesen 
 

Møtedato: 29.4.2021 
Tidspunkt: 1900-2030 
Sted: Webmøte ( Zoom) 

Møteleder:  Eva K. Heiberg 

Referent: Ida Marie Bredesen Forfall: Anna Tribis,Oddveig Haug 
Neste 
møte 

Torsdag i slutten av mai. 
Leder sender zoomlink. 

  

Gå gjennom program og 

fordeling 
kontaktoppgaver.  

 
 

 Fortsatte jobben med programmet og fordelte hvem 

som kontakter hvem.  
 Diskusjon rundt workshop debridering/kompresjon 

etc: enighet om å utsette dette ett år og evt høre 
med firmaene om dette er noe de kan være med å 

organisere. Eva hører med de på neste sponsormøte 
(feb 2022) 



   
 

 

 Kristin purrer det tekniske ifht pris Bergen 

Annet  EWMA kongressen i juni er avlyst/utsatt, nærmere 
informasjon kommer ila mai 

 Eva sender ut medlemsmail i disse dager med blant 
annet at de kan komme med logoforslag (gratis 

kongressavgift som trekkplaster), info om program 

og oppfordre til å sende navneforslag til valgkomite 
 Mari viste Dia.kongressen hun nevnte sist: DFSG 

2021 - dfsg.org 
 Styret har fått henvendelse ifht sårpasient i 

psykiatrien – for dårlig behandling. Innlegg i SÅR? 

https://dfsg.org/index.php?id=12471
https://dfsg.org/index.php?id=12471

