
Referat fra Styremøte Gardemoen torsdag 07.02.13 
 

Til stede: 

Arne, Brita, Oddveig, Ragnvald, Øystein, Ragne, Eva, Kristin, Guro-Marie 

Oppsummering av årets seminar så langt ved Arne: 
 

 Erfaringer med hotellet: Videokanonen i forelesningssalen var dårlig, lyden 

var ok. Teknikken generelt ikke helt topp (mørkt i lokalet da rullegardinene 

ble dratt ned grunnet solskinn) 

 Innleide tekniker har gjort en ypperlig jobb. 

 Detaljer rundt seminaret må finpussen! Guro-Marie blir hovedansvarlig for 

seminaret (seminarheftet, abstrakter etc ift forelesere)? og lager en sjekkliste 

for ting som skal forberedes og gjøres i forbindelse med seminaret. GM får 

disse opplysningene fra Malene.  

 Årsmøtet må forberedes mye bedre, vedtektene må sjekkes og vi styret må 

kunne disse. 

 Dert ble en liten diskusjon rundt følgende: 

o Spørsmål om møtet er for stort? Hvor godt kan man egentlig høre og få 

med seg undervisning i en så stor sal? Bør vi dele opp? 

Parallellsesjoner (mye jobb)? Maks 350 deltagere? Er vi for store nå? 

Kvaliteten blir for dårlig. Bare «auditorium» type saler? Blir tema på 

neste møte i København (sammen med evalueringen av årets seminar). 

Neste styremøte: 
 

 Blir i København 14-16. mai slik at vi samtidig får delta på EWMA. 

 Vi Møtes kl. 18:00 den 14.mai.  

 Vi ber Kristin om å bestille hotell, møterom, påmelding til EWMA 

konferansen og bestille restauranter for styret til egen middag 14.og 15. mai 

(vi deltar ikke på middager i regi av konferansen).  

 Flybilletter bestiller hver enkelt selv.  

 Arne snakker med Kristin vedrørende alle disse detaljene. 

Høstens styremøte: 
 

 Forslag og diskusjon om å ha høstens møte på danskebåten til København og 

besøk hos Bo Jørgensen på Bispebjerg. Styret ble enige om at vi avventer. 

 Ønsker fra styret om at vi tester fasilitetene på Fornebu nå til høsten mtp å 

holde seminar der i 2015. Vi ber Kristin undersøke og holde av for oss til i 

høst.  

 Brita legger ut "Doodle" med alternative datoer som kan være aktuelle. Alle 

styrets medlemmer krysser av for hvilke datoer som passer. Evt så avtales 

tidspunkt for høstens møte mens vi er København. 



Stipender fra sponsorer:  
 

Spørsmål fra Kristin om hvem har ansvar. Etterlysning om hvem som kan søke på 

EWMA stipend. Vi må finne en oversikt over kriterier som vi la fram på styremøtet 

høst 2012, slik at stipendene blir søkbare. Kristin skriver ned listen med kriteriene. 

Kristin og Arne lager oppsettet til følgende stipender og sender dette til Øystein for 

publisering (jmf. Referat fra Trondheim16. og 17. oktober 2012): 

 

 EWMA-stipend: 2 stk får dekket kursavgift, hotell og transport inntil 15000 på 

regning. Dette skal være klart 1.desember. 

 EPUAP-stipend: 2 stk får dekket kursavgift, hotell og transport inntil 15000 på 

regning. Dette skal være klart 1.desember. 

 Støtte til hospitering 2 stk. Invitasjon og dokumentasjon på deltagelse må 

sendes inn i etterkant og en får tilbakebetalt kostnadene.  Reise og opphold 

dekkes. 

Københavnstipend har egne retningslinjer allerede. 

 

 Firmaene ønsker å dele ut stipender, men det er veldig få søkere. 

Justeringer på NIFS sine hjemmesider: 
 

 Øystein har ikke «verktøy» til å oppdatere det per i dag.  

 Øystein publiserer stipendendene på hjemmesiden når retningslinjene er klare. 

 Foto av det nye styret og styremedlemmene må tas på neste møte i København. 

 

Referat fra møtet med EWMA representant Jens Christensen: 
 

Ansatt ved EWMA sitt sekretariat i København. Han ønsket å møte styret i NIFS for å 

promoterer og orientere om årets EWMA konferanse i København. 

 

Arne informerte om: 

 at styret i NIFS reiser til årets EWMA konferanse. 

 at NIFS vurderer å søke om å få lagt EWMA til Norge på ett eller annet 

tidspunkt (2018-19?).  

 

EWMA til Oslo: Jens har ikke noe med dette å gjøre. Henrik Nielsen er den NIFS må 

kontakte. Eventuelt 5 år + fram i tid. Det er interessant siden EWMA aldri har vært i 

Norge før. Jens kan forsøke å få til et møte med NIFS og Henrik Nielsen under 

konferansen. Han kan også undersøke om NIFS kan få møterom under konferansen til 

å avholde styremøtene våre. 

 

Jens informerte videre om at EWMA har en egen organisasjonskomite som arrangerer 

konferansene og de samarbeider med en lokal komite i vertslandet. EWMA 

sekretariatet er også en del av organisasjonskomiteen. I tillegg har EWMA sin egen 

«scientific» komite til hver konferanse.  

 



Kristin er NIFS sin EWMA kontakt: spørsmål om å sende ut EWMA bladet på mail 

til NIFS medlemmer. Kristin får mer informasjon fra Jens Christensen om hennes 

rolle som EWMA kontakt. 

 

Work shop/abstrakt/posters fra de forskjellige samarbeidende organisasjoner som 

NIFS (cooperating organisations) med en presentasjon over hva som skjer i sårmiljøet 

i Norge (organisatorisk, hva skjer, noe man har fått til, prosjekter eller lignende). 

NIFS blir på den måten promotert i Europa. Noen land har flere foreninger.( 

 

Arne spør om det er noe NIFS skal bidra med eller som EWMA kan bidra med. Hva 

ønsker EWMA av oss som organisasjon?  

 Har NIFS medlemmer noe de ønsker å publisere er EWMA journalen et godt 

blad å gjøre dette i.  

 EWMA Ønsker artikler til EWMA journalen, de kan oversette.  

 Muligheter for samarbeid ift utdannelse. EWMA har eget utdannelsesprogram. 

  

 

Jens informerte om at det på konferansen i København vil bli holdt et diabetes 

symposium. Fokus vil være på implementering av guidelines fra den internasjonale 

arbeidsgruppen vedrørende den diabetiske fot. Det er ikke mange land der disse 

guidelines er implementert. Det er ønskelig at NIFS representerer/Norge har en 

representant med et innlegg(Eivind Witsøe er Norges representant til EWMA når det 

gjelder diabetes). Perspektivet i dette samarbeidet er å lage et prosjekt som kommer til 

å kjøre over de neste årene for å implementere disse guidelines. Det er et samarbeid 

mellom EWMA og de nasjonale sårselskaper/organisasjoner. Jens sender noe mer 

informasjon vedrørende dette til Kristin.  

 

 

Referent: Guro-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 


