
Referat fra styremøtet i NIFS 1. september 2010 
Til stede: Inge, Kirsti, Oddveig, Arne, Brita, Edel, Malene, Thomas og Kristin.  

Saker til møtet: 

1. Innkalling 

Ingen kommentarer til innkallingen 

2. Kommentarer til referatet fra forrige møte 

Ingen kommentarer til referatet. 

3. Registrering i Brønnøysundregistrene 

Inge ordner dette 

4. NIFS seminar på Hell 

Den faglige delen av programmet er ferdig, og vi påfører møteledere (se vedlegg). 

Vi satser på Theis Huldt-Nystrøm og Leif Aanderud som henholdsvis takk for maten taler og 

toastmaster. Programmet er nå så klart at det kan sendes til Sår og til medlemmene via e-post. 

Det er nødvendig at noen trykker opp navneskilt og kursbevis. Convatec pleier å ordne dette og 

Thomas sjekker om de tar det denne gangen også. 3M har sagt at de tar kursbevisene. Programmet 

trenger vi å få trykket opp. Både Brita og Kristin sjekker prisene på to trykkerier.  

Brita lager en quiz som kursdeltakerne kan delta i. For å delta i denne må deltakerne gå rundt på alle 

utstillingene for å få spørsmålene.  

Brita har også laget et forslag til en NIFS sang. Dette framfører styret for delegatene.  

Annonsering av seminaret: 

• Sykepleien (Malene) 

• Fotterapeuten (Edel) 

• Tidsskriftet (Inge) 

• Invitasjon kommuner og helseforetak (Inge) 

• Invitasjon på de lokale sykehusene og helseinstitusjoner (Brita) 

• E-post melding til NIFS medlemmene (Arne) 

6. Generalforsamlingen 2011 

Denne ledes av Inge og programmet følger en standardisert liste. Vi diskuterer dette på møtet 

kvelden før seminaret. 

6. Nytt fra utvalgene 

• Kurs- og fagutvalg 

Edel har laga kurs som skal holdes i april 2011 



Brita jobber med et kurs i Trondheim sammen med Eivind Witsøe. 

• Informasjonsutvalg 

Bodo jobber med å oppdatere nettsiden vår, og den trenger en betydelig oppdatering på innhold. 

• Stipendutvalg 

Vi har lyst ut København stipend for høsten, og to har mottatt stipend. Vårens søkere har skrevet et 

flott referat i Sår.  

• Trykksårsutvalg 

Trykksårsutvalget har hatt møter og har bestemt seg for å oversette EPUAP retningslinjene til norsk. 

Disse skal være klare i høst. 

• Telemedisinutvalg 

Ingen aktivitet der nå. Vi jobber videre med å arrangere en dagskonferanse. 

7. Sponsormedlemmer 

Vi sliter fortsatt med å få inn sponsormedlemmer og få penger fra de som har sagt de vil være dette. 

Edel og Oddveig tar ansvaret for dette, og ringer de ulike firmaene. 

8. NIFS folder 

Malene og Kirsti har laget en folder for NIFS, og vi har fått et tilbud fra trykkeri. Brita skal også sjekke 

en pris i Trondheim. Vi trykker opp 5000 og disse er klare i høst. 

9. Seminaret i Haugesund 2012 

• Samarbeidet mellom fotterapeuter og ortopediingeniører 

• Refusjonsordningene (HELFO) og logistikk 

• Fotterapeutens rolle 

• Ortopediingeniørens rolle 

• Hvem har lykkes med samarbeid? 

• Diabetiske fotteam 

• Forebygging av nevropati og arteriosklerose utvikling hos diabetikere 

• Forebygging av sårutvikling hos personer med nevropati og arteriosklerose 

• Behandling av diabetiske sår 

• Sirkulatoriske endringer ved diabetes 

• Rettigheter ved diabetes 

• TNP ved diabetessår 

• Diabetespasienten (Frank Årebrot?) 

• Nevropatiske smerter og behandling av disse 

 

1. Avlastning og fottøy 

 

2. Forebygging  

 



3. Behandling av pasienter med sår 

 

4. Refusjon og logistikk 

 

Aktuelle forelesere 

• HELFO (Brita sjekker) 

• Jan Apelquist 

• Tore Julsrud Berg (smertebehandling) 

Vi kommer tilbake med flere forelesere på neste møte. 

10. Eventuelt 

Henvendelse fra Norske varemesser 

Henvendelse fra Norges varemesse om å få Congress of Tissue Repair Society til å arrangere møte i 

Norge.  Dette er vi skeptiske til og ser dette som en for stor oppgave. Inge svarer Norske varemesser. 

EWMA 

Det er ønskelig at NIFS har en representant som er vår lokale EWMA kontakt. Vedkommende må da 

være villig til å stille på EWMA kongressen og delta på årsmøtet i EWMA. Kristin Bergersen stiller til 

denne funksjonen. 

Samhandlingsprosjekt i Oslo 

Sårenheten som Kristin har ansvaret for, er invitert med i et prosjekt som skal se på 

samhandlingaktivitet  ift. Sårbehandling. Prosjektet er i startfasen, men høres veldig spennende ut. 

Utsending av Sår 

Det er ønskelig å sette ut arbeidet som følger med utsending av tidsskriftet Sår. Vi spør Kristin Solstad 

om hun kan overta denne jobben, evt. forslag til organisasjoner som kan gjøre dette. 

Ildsjelprisen 

Vi må bestemme hvem som skal få ildsjelprisen i Februar. Guro Vaagbø er foreslått. 

 

Arne Langøen  

Sekretær 


