
Referat fra styremøtet i NIFS 24. og 25. 

november 

Til stede: Leif, Thomas, Oddveig, Inge, Kirsti, Brita, Malene, Bodo, Arne 

Programmet for NIFS-seminaret 4.-5. Februar 2010 i Tønsberg 

Programmet er OK. Brita sjekker at de to fra St. Olavs hospitale er på plass.  

Det sosiale program Tønsberg 

Koret Hvalkjeften fra Sandefjord har kommet med et tilbud til en pris av kr. 10.000. Hvis de fikk info 

fra oss, kunne de tilpasse programmet til vårt behov. 

Toastmaster til festmiddagen. Kirsti sjekk om det er noen lokale kan være aktuelle. 

Presentasjon av det nye styret. Dette tar Leif seg av. 

Program for seminaret 2011 på Hell – ”Sår som trenger kompresjon” 

Nytt forslag, ”Det kompresjonstrengende sår”.  

 

1. Ødemrelaterte lidelser og samfunnskostnader Geir S. Braut 

2. Ødemer – hva er det 

• Patofysiologi ved ødemdannelse, Einar Stranden 

• Hva skjer på cellenivå ved ødemer. Brita Pukstad 

 

3. Diagnostikk ved ødemer 

• Diagnostikk og differensialdiagnostikk  

• Sirkulasjonsundersøkelser. Carl Erik Slagsvold 

• Workshop om sirkulasjonsundersøkelser. Inge Glambek 

 

4. Behandling ved ødemer 

• Kompresjonsbehandling, ulike aspekter ved denne behandlingen. Carl Erik Slagsvold 

• Pasientopplæring ved kompresjonsbehandling 

• 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 

 

6. Lymfødem, 

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

• Lymfedrenasje 

• Kompresjon/IPC brukt mot lymfødem 

• Kirurgisk behandling av lymfødem 



• Drift av lymfødem klinikk (Bispebjerg 

 

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

heler, dermatitter, adipositas) 

8. Lokalbehandling under kompresjonsbandasjer 

Strategier for påvirkning av myndigheter og beslutningstakere med 

henblikk på refusjoner, takster og DRG-satser 

Det er omlegging av takstsystemet, der alt flyttes over på DRG. Dette vil få store konsekvenser for 

dagkirurgi generelt og sårbehandling spesielt. Regelverket er helt nytt, så de praktiske 

konsekvensene er noe usikre, men det kan se ut til at de som driver sårbehandling får et større 

spekter av takster å velge blant. NIFS bør spille en rolle for å spre viktig informasjon om dette nye 

systemet. I den forbindelse kan både NIFS web og e-post systemet benyttes. NIFS ønsker også sende 

brev til Helsedirektoratet om forebygging og håndtering av diabetespasienter. Utkastene som er 

laget sendes en runde til blant styret og vi får 14 dagers kommentarfrist. Så sendes de til involverte 

parter. 

Strategi for å få Distrikts-Sår-Norge til å ta i bruk telemedisin med enkle 

midler 

Flere norske miljøer er interessert i danske telemedisinske sårbehandlingssystemet, men situasjonen 

nå er at Datatilsynet er skeptisk til et system der det sendes pasientbilder over usikre dataløsninger. I 

tillegg er også Datatilsynet skeptiske til databasen som benyttes. Thomas tar kontakt med Ada Steen 

for å få vite hvor saken står nå. Det kan være aktuelt at NIFS arrangerer en dagskonferanse med 

inviterte deltakere hvor vi ser på muligheten for å få til telemedisinske løsninger på dette problemet. 

Helsenettet er nøkkelen til å få en løsning som Datatilsynet vil akseptere. 

Faglige aktiviteter 2010-2011, kurs og kurspakker 

• Mølnlycke ønsker å arrangere et kurs på Hurtigruta i september 2010. Hvem som er 

deltakerne på kurset er ennå uklart, men flere sentrale personer i NIFS kan være aktuelle 

som forelesere. Den faglige integriteten til foreleserne er sentrale her. 

• Inge er blitt invitert til å ta et visst ansvar for undervisningen om sårbehandling på medisiner 

studiet ved Universitetet i Bergen.  

• Brita er involvert både i kursvirksomheten til allmennlegene som universitetet har ansvaret 

for og det er ting på gang når det gjelder medisinerutdannelsen.  

• Inge har kontaktet kurskomiteen for allmennpraktiserende leger, som møtes på Soria Moria i 

januar. Komiteen har sagt seg interesserte i å benytte dette i opplæringen av legene. NIFS 

kan bli bedt om å delta som forelesere. 

• Både Drammen og Haugesund har startet nytt kull på Videreutdannelsen i Sårbehandling. 

 

NIFS’ nettsider 

Bodo og Tor Martin har laget nye web-sider som skal lanseres snart.   

http://nifs-saar.no/ny_side/index.html  

De har valgt en helt ny utforming og struktur. Styret bes å se på dette i løpet av høsten, og lansering 

januar 2010. De som har forslag til lenker og faglig materiell, sender det til Bodo. 



 

København-stipendet -  og de andre stipendene 

Vi har fått inn søkere til de ulike stipendene etter å ha minnet medlemmene på at vi trenger søkere. 

Vi har mistet mange stipender de siste årene, så det er viktig at de vi har blir benyttet på en god 

måte. Interessen for Københavnstipendet er størst, men kriteriene har ikke vært lagt ut på web-

sidene våre. Det er viktig å få aktuelle datoer klare. Leif har sjekket med skattemyndighetene, som 

bekrefter at de slipper skatt hvis de kan dokumentere utgifter tilsvarende stipendet. Har du gjort en 

innsats for en forening, kan summer under kr. 10.000 fritas for lønnsinnberetning. 

 

Nytt fra valgkomiteen 

Alle tar nytt valg til styret, og Inge Glambek stiller til valg som leder. Hurra! Vi mangler da et 

styremedlem, som bør være en overkommelig oppgave å skaffe det. Vi må velge to nye medlemmer 

til valgkomiteen.  

 

Oversettelse av konsensusdokument om forebygging av trykksår 

Trykksårsutvalget har søkt styret om midler til oversette EPUAP sine prinsipper for forebygging av 

trykksår. Å oversette fra Svensk til Norsk er ikke veldig fornuftig å bruke penger på. Men hvis 

Trykksårsutvalget kan være behjelpelig å lage sammenfatning på en side, som kan distribueres og 

henges opp på de ulike arbeidsplassene. 

 

Den store sponsorjakten 

Kirsti, Leif og Oddveig har jobba med å få firmasponsorer, med svært dårlig resultat. Vi har nå ingen 

firmasponsorer. Leif ringer til tre sponsorer, Oddveig ring S&N, Bodo kontakter Biomet. Til neste år 

må vi være mye mer agressive i vår salgsstrategi i forhold til firmaene.  

 

Medlemsmasse, e-mail-adresser og  Mamut 

Mamut er nå på plass på nettet, så både Oddveig og Arne har tilgang til dette. Veien videre får vi 

komme tilbake til. Det er fortsatt aktuelt å kjøpe disse tjenestene fra konsulentfirma.  

Økonomi og restanser 

Vi mangler fortsatt betaling fra Partnermed på kr. 14.000. Vi mener dette kravet skal gå til inkasso. 

Det er også medlemmer som ikke har betalt fjorårets seminaravgift. Leif kontakter vedkommende. 

Driften av foreningen går ikke opp. Dvs. at kontingenten fra medlemmene ikke dekker utgiftene vi 

har med å drive foreningen. Men inntektene fra seminarene er med å dekker dette underskuddet. 

Evt. 

• Leif har fått tilbud om Norges statskalender som gir full oversikt over statsforvaltningen og 

alle dets herligheter. Vi går ikke inn for å kjøpe denne nå. 

• Viljen til å slippe helsefag ansatt på seminarer og kurs er dramatisk redusert nå. Dette sees i 

sammenheng med de innsparingene som helsevesenet nå gjennomgår.  



Neste styremøte er i forkant av seminaret i Tønsberg kl. 18 og middag kl. 20. 

 

Arne Langøen 


