
Referat fra Styremøtet i NIFS 17/9 2008 (Flesland, Bergen) 
 

   Til stede: Leif, Kirsti, Edel, Inge, Oddveig, Bodo, Malene, Thomas 
 
Fraværende: Øystein, Arne 
 
 
1. Referat fra forrige møte ble godkjent. 
    Det er noe ubetalt gjeld fra firmaer i anledning seminarer i Bergen 2008. Leif skriver 
    brev enda en gang for å se om vi kan få inn disse pengene. 
 
2. Programmet for Bodøseminaret er nesten ferdig.  
    Sjursen skal holde fordrag om kritisk kolonisering og Leif skal spørre om han også kan    
    ta forelesningen om ”problemets dimensjon” som naturlig kan kobles sammen med den  
    andre presentasjonen, slik at Sjursen får en dobbelt forelesning på formiddagen første   
    dag. Bodo mente han kunde ta presentasjon om smittevern derom vi ikke får tak i noen  
    annen. Marcus G har snakket med en annen smittevern lege men dette var ikke helt  
    avklart enda.     
 
3. Påmeldingsskjemaer er lagt ved info i neste nummer av Bladet Sår. 

 Arbeid med bekjentgjøring og annonser ble fordelt slik at Leif tar kontakt med 
 Legetidskriftet, Paraplyen og Dagens Medisin, samt praksiskonsulenter på Haukeland.  
 Inge sender annonse til Kirurgen og kontakter praksiskonsulenter ved Haraldsplass sh.  
 Thomas kontakter Doktor i Nord og praksiskonsulenter (hvis mulig) på UNN, dessuten 
 Pingvinen på UNN og tilsvarende skrift på Nordlandssykehuset.  Malene formidler til  
 EIR og Sykepleien, og Edel til Fotterapeuten. Arne sender ekstra info til NIFS  
 medlemmene  som de kan henge opp på forskjellige steder på respektive arbeidsplass.  
 Bodo tar kontakt med Ortopost, Internet basert nyhetsbrev for ortopeder. Edel skal sjekke  
 om Øystein kan ta kontakt med Hudlegeforum for annonsering av seminaret. 
 
 Kirsti sender ut annonsene som er brukt tidligere slik av vi kan sende disse til    
 respektive tidskrift etc.    
 

4. Tor Martin Brekkeflat blir ansvarlig for hjemmesiden. Avtalen ble gjennomgått og  
    klarert etter justeringen ved Kirsti. Bodo blir NIFS styret sin kontaktperson i kontakt med   
    Brekkeflat slik at ting som skal settes in på hjemmesiden blir klarert med han (og evt.  
    Styret) før disse blir publisert. 
 
5. Medlemsregistret styres av Arne og Oddveig. Mamut programmet er kjøpt (?) og skal 
    tas i bruk. Ingen videre informasjon om dette da Arne ikke var tilstede. 
 
6. Edel skal holde kurs i mars 2009 med temaet ”Kroniske sår i allmennmedisin” 
    Inge er med og arrangerer Allmenlegenes høstkurs i Bergen i november på temaet 

”Kroniske sår”. Videreutdannelse for sykepleiere er kommet i gang i Haugesund. Inge har  
     forelest sammen men Arne. Thomas og andre fra Sårpoliklinikken på UNN skal ha kurs  
     om sårbehandling i Narvik en dag i slutten av oktober. 
     
7. Stipender for seminaret 2009 blir totalt tre stykker ved 3M, Mølnlycke og  
    Smith&Nephew. Det har hittil kommet in en søknad. 
 



8. Ildsjelprisen for neste år ble diskutert og styret ble enig om en meget passelig kandidat. 
 
9. Sponsorsituasjonen er ikke så lystig. Det har hittil kommet in få sponsorer, selv etter  
    Kirsti sin innsats i sommer. Thomas har vært i kontakt med flere firmaer under høsten, i  
    anledning stipender og delvis sponsorering, men har ikke fullført detta da kontakten ble  
    tatt så tett innpå fristen for innlevering av annonser til bladet Sår. Det vil bli tatt ny  
    kontakt med berørte firmaer etter nyttår.  
 
    Av sponsorer til seminaret i Bodø er det sendt invitasjoner til Nordlandsbanken ved   
    Thomas og andre banker ved Malene. Noe svar er enda ikke kommet og dette skal følges  
    opp i det nærmeste. Andre mulige sponsorer ble diskutert. Malene tar kontakt med  
    SAS/Widerøe og Edel hør etter med Vinmonopolet som tidligere har sponsorert lignende  
    aktiviteter. Thomas skal se om han kan få tak i andre firmaer som kan være aktuelle. 
 
10. Status ved refusjon av bandasje materiell er blitt bedre etter påtrykking fra Norsk  
    Dermatologisk Selskap og NIFS. Pasientene kan nå få refundert bandasjemateriell som er 
    brukt ”utenfor institusjon” men kan også ta med seg bandasjer som de har kjøpt selv til  
    legekontoret for hjelp og likevel få dette refundert.  
    Hjelpemiddelssentralen i Bergen har begynt å selge bandasjer direkte til pasientene som  
    da kan kjøpe disse til redusert pris ift. apotekenes utpriser. NIFS kommer ikke å foreta  
    noen flere tiltak i denne saken nå. 
 
11. Nytt fra utvalgene:  
      Trykksårsutvalget sender en representant til Trykksårseminar i Danmark 18/11. 
      Karen Bjøro har vært på EPUAP møte i Belgia og forventes å rapportere fra det ved ett 
      skriv til bladet Sår. 
      Telemedisin utvalget har vært på besøk hos Rolf Jelnes i Sønderjyllands Amt for å se på  
      prosjektet knyttet til telemedisinsk veiledning ved behandling av sår i distriktet. Rapport   
      fra denne reisen kommer i neste styremøte da Ø Vatne er tilstede. Visstnok  
      imponerende opplegg og resultater! 
      Fra valgkomiteen opplyses at følgende styreverv er på utlysning neste møte; Nestleder,  
      kasserer og  tre styremedlemmer. Leif fremførte dessuten en bestemt hensikt å gå av 

som leder 
      til neste år og da må også ledervervet ut på valg. Nye kandidater skal  
      kontaktes og diskuteres ved neste styremøte. 
 
12. Oddveig og Kirsti reiser til årsmøtet i DSFS i november. Bodo reiser på ett møte i  
      Stockholm i begynnelsen av oktober arrangert av Smith & Nephew om behandling med  
      negativt trykk og spesielt ved bruk av Vista.  
 
13. Nye ideer:  
      Bodo planlegger et prosjekt på Haukeland ved å kontakte primærhelsetjenesten med  
      tilbud om å se på bilder av problematiske sår som blir sendt pr mail og derved tilby 
      veiledning i behandlingen i løpet av 24 timer. Videre planlegger han å skrive en sak om  
      NIFS i Legetidsskriftet for å presentere oss der.  
 
      Seminaret 2010 ble diskutert. Det er planlagt å avholdes i Tønsberg. Leif kontakter 
      arrangørfirma for booking av lokaler, hotell etc. Foreslått tema er ”Det vanskelige såret” 
      der aspekter som immunsvikt, kreft, tropiske lidelser, generelle medisinsk lidelser etc. 
      skal belyses. 



Det er ønskelig att de andre nordiske sårforbundene/interesseorganisasjonene kontaktes slik 
at representanter fra disse inviteres til våre seminar og representanter fra NIFS kan dra på 
deres møter. NIFS vil dekke seminaravgift for representanter fra våre søsterorganisasjoner, 
men ikke reise og opphold.  Thomas skal finne adresse til den finske søsterorganisasjonen 
og kan også dra på deres møte i høst om det passer tidsmessig. Leif kontakter disse 
organisasjonene for offisiell invitasjon til Bodø 2009. 
 

Neste styremøte blir på Skjetten 5/11 kl 10. 00 - 1500.  
Frem til da skal vi finne ut evt. passelig underholdning på seminaret. Møteledere til de 
forskjellige faglige sesjonene skal bestemmes. 
           
     
 
 
 
   
 
 
 


