
Referat fra styremøtet i NIFS 7. desember 2010 
Til stede: Inge, Kirsti, Oddveig, Arne, Edel, Malene, og Kristin 

Innkalling og saksliste 

Ingen kommentarer 

Referatet fra styremøtet 1.9 

Ingen kommentarer 

Seminaret på Hell, siste finpuss 

To av foreleserne har meldt avbud, noe som har medført at vi må ha nye forelesere. Marcus har 

ordnet dette, slik at programmet kjøres som planlagt. Leif Aanderud holder Takk for maten talen og 

Brita skal være toastmaster. En god del styr med påmeldingen av folk som gjerne vil ha rabatt, som 

ikke har rett på det.  

Vi trenger noen til å skrive referat til Sår. Kirsti jobber videre med dette. 

Inge er møteleder under generalforsamlingen.  

Høringsuttalelsen fra NIFS 

Vi ønsker å bygge vår høringsuttalelse rundt tre forhold: 1. Organisering 2. Kunnskap 3. Økonomi. 

Dette blir da et innlegg til utredningen som evt. også kan benyttes som avisinnlegg. Inge koordinerer 

dette arbeidet og flere av oss bidrar. 

EWMA – informasjonsskriv om NIFS 

Dette er allerede skrevet av Leif, men det er ønskelig å oppdatere disse opplysningene. Disse 

opplysningene ble vi enige om og Inge/Kristin samordner dette arbeidet og sender innen fristen 8. 

desember. 

Stipendutvalget: Oversikt og stipendmottakere 

Thomas er ikke til stede, og punktet utgår. Thomas sender oss dette når det er klart. 

Støtteskriv til Norsk Fotterapeuters forbund 

Inge har skrevet et skriv om dette til Mona Boysen der han uttrykker støtte til NFF’s arbeid med 

dette. 

NIFS-brosjyren 

Brita er dessverre syk og kan ikke delta på dagens møte, og hun skulle ha med brosjyrene. Så derfor 

må vi be Brita om å sende hver av oss et par hundre eksemplarer av brosjyren. 

Henvendelse fra industrien, hva gjør vi og hvordan? 

Vi ønsker er godt og ryddig forhold til industrien, og vi føler oss særlig ansvarlige overfor de firmaene 

som er NIFS-sponsorer. Samtidig er det viktig at vi ikke blir holdt ansvarlig for markedsføring av 

spesifikke firmaer. Vi kan være med på den faglige delen, så lenge dette er tydelig i utlysningen.  



Når det gjelder kliniske forsøk, må firmaene ta kontakt med helseforetakene direkte uten å gå via 

NIFS. Dette vil være formelt riktig, og vil gi en ryddigere saksbehandling. 

Vi legger om ordningen med firmasponsorer slik at sponsorordningen følger kalenderåret. Dette 

innebærer at vi må orientere firmaene om denne ordningen og at ny betalingsfrist blir 15. januar. For 

å oppnå ekstra muligheter ifm. NIFS seminaret må sponsormedlemskapet være innbetalt innen 15. 

januar samme år.  

Valgkomiteen 

Malene refererte fra arbeidet i valgkomiteen. Thomas og Kirsti går ut av styret og valgkomiteen 

foreslår Hanne Kaasamoen og Guro Marie Eiken. Revisorene blir gjenutnevnte.  

NIFS seminaret i Haugesund 

Vi er enige om å dele seminaret inn i 4 hovedbolker. Vi forsøker å få emnene inn ift. Dette: 

 

1. Bakgrunnsfaktorer 

• Epidemiologisk forhold 

• Sirkulatoriske endringer forårsaket av diabetes (Einar Stranden) 

• Nye metoder i behandlingen av diabetes 

 

2. Forebygging, avlastning og fottøy 

• Sko som medvirkende faktor til nevropatiske diabetiske fotsår. (Henriette Aanensen) 

• Avlastningsteknikker (Ranveig Tvedt Breivik) 

• Ortopedingeniørens rolle ved forebygging/behandling (Ellen Krohn Hallset) 

• Metoder eller strategier ved forebygging av fotkomplikasjoner hos diabetikere 

 

3. Behandling av pasienter med sår 

• Behandling av pasienter med flere sår som har ulike etiologi 

• Smertebehandling ved nevropatiske smerter 

• Behandling av infeksjoner i og rundt diabetiske sår 

• Charcot foten 

• Karkirurgiske behandlingsmetoder hos diabtikere 

• Røntgendiagnostikk ved charcot/osteomyelitt 

• Livet før og etter amputasjonen (Frank Årebrot?) 

• Avanserte behandlingsmetoder: 

o Vekstfaktorbehandling 

o HBO behandling 

o NPWT (undertrykksbehandling) 

o Fluelarver 

 

4. Refusjon og logistikk 

• Organisering av diabetiske fotteam 

• HELFO 

• Samhandlingsreformen og diabetikerne 



• Helsedirektoratets forventninger til helsevesenet 

Økonomiske saker 

• Refusjon til Marcus ifm. Seminaret 

• Driften av NIFS. Driftsutgiftene (uten inntektene på seminaret) er lavere enn utgiftene. Vi har 

ikke fullgod dekning for driftsutgiftene våre. I og med at vi har penger på bok, klarer vi 

driften, men vi kan fortsette med å bruke mer enn vi tjener. Dette blir en viktig sak for neste 

møte. 

 

Arne Langøen  


