
Styremøtet i NIFS 05.11.08, Skjetten 
 
Til Stede: Øystein Vatne, Oddveig Haug, Kjersti Espeseth, Malene Johnsrud, Thomas 
Sjøberg, Bodo Günter, Leif Aanderå, Inge Glambek. Alle mann alle, yippi!!! 
 
Pris til Øystein 
Øystein fikk i høst en pris på kr. 100.000 fra Abbott, som kalles Human prisen. Styret i NIFS 
gratulerer. 
 
Referat fra forrige møte 
Referatet er utsendt. Vi har jobbet med å få inn annonse i ulike organer. Thomas har skrevet 
en kort notis som han har fått inn i ulike tidsskrift i Tromsø. Denne teksten sendes til 
styremedlemmene og vi forsøker å få denne inn i andre organer. Arne sender et brev til alle 
medlemmene i NIFS som hører hjemme i området omkring Bodø.  
Vi forsøker å invitere Svenske, Finske og Islandske sårforeninger.  
 
Seminaret i Bodø 
Møteleder for sesjonenene:  

• Mikrobiologi, Thomas  

• Praktisk mikrobiologi: Leif 

• Antibiotic switch: Arne 

• Forebygging av sårinfeksjoner: Bodo 

• Kirurgiske infeksjoner: Inge 
Inge korrigerer programmet med disse opplysningene og sender til oss alle  
 
Møteleder generalforsamlingen: Kristi 
Forslag til meny på festmiddagen. Forrett; Oddveig avtaler. Hovedrett; Steinbitt (eller annen 
fisk), dessert; panna cotta (?) 
Toastmaster på festmiddagen; Pål Olsen (overlege på hudavdelingen i Bodø). Øystein 
kontakter ham. 
Utdeling av stipender: Thomas 
 
Navneskilt: Convatec (Oddveig) 
Diplomer: 3M (er ordnet) 
 
Seminaret i Tønsberg 
”Vanskelige sår eller vanskelig sårbehandling”. Omtale av spesielle sår som tropiske sår, 
necrobiosis osv. Prøve å få inn noen kasuistikker som legges fram. Organisering av arbeidet 
med kompliserte sår, tverrfaglig arbeid. Gjør vi enkle sår kompliserte med å behandle dem 
feil? Hvem har lykkes med å organisere sitt arbeid med sår. Invitasjon til kursdeltakere om å 
ta med kompliserte sår som de kan diskutere med spesialistene. Vi er fortsatt i idéfasen og 
trenger innspill. 
 
Telemedisin i Sogn og Fjordane 
Øystein, Ada Steen og Oddveig har vært i Danmark og sett på det systemet som Rolf Jelnes 
har vært med å bygge opp. Dette systemet baserer seg på en database som er utviklet som er 
en sårjournal. Helsepersonell registrerer seg i basen som brukere og sender inn bilder som er 
tatt ved hjelp av fotofunksjonen på en god mobiltelefon og sendes ved hjelp av samme 



løsning. Øystein vil søke midler fra Helse Vest om å lage et prosjekt på dette i Sogn og 
Fjordane for å prøve ut bruken av denne databasen og systemet i Norge. 
 
Kommentarer til NIFS’ internettsider 
Tor Martin er for tida i Australia, og kommer ikke tilbake før til jul. Han har uttrykt tanker 
rundt sidene, og ønsker å justere dette. Bodo tar kontakt med Tor Martin når han kommer til 
Bergen etter nyttår og så kan de to se sammen på sidene og foreta justeringer. 
 
Klara Klok funksjon på hjemmesidene 
Styret er skeptiske til å innføre en slik ordning. Frykten er at vi skal drukne i spørsmål som vi 
ikke klarer å følge opp, samt at vi da fratar primærlegene det ansvaret de faktisk har. 
 
Nye kurs i 2009.  
Inge arrangerer i november et kurs for allmennleger med over 80 påmeldte (til 60 plasser). 
Thomas har deltatt på et kurs i Narvik for helsepersonell i sårbehandling med 120 deltakere. 
Edel arrangerer et kurs i Sogn og fjordane til vinteren som heter ”Kroniske sår i 
allemennmedisin og primærhelsetenesta”. Hvis Inge sitt kursopplegg er vellykket satser vi på 
å følge opp med nye kurs i 2009 også i andre distrikter enn Bergen. Det blir også nye opptak 
til videreutdannelse i Pleie og behandling av kroniske sår i Drammen og Haugesund. 
 
Nytt fra sekretæren, medlemslister 
Betydelig frustrasjon fra sekretæren og kassereren som har hver sin database som burde være 
like. Disse spriker nå veldig, og dette skaper store problemer for oss. Forsøket på å få Tor 
Martin til å installere programmet på en internettbasert server har vært mislykket. Det viser 
seg at det web-hotellet vi benytter ikke er egnet for å fylle denne funksjonen. 
Mamut har sagt at de kan drifte dette, men det koster oss kr. 4.800 pr. år. I tillegg kommer 
årlige vedlikeholdskostnader for programmet.  
Arne forsøker å få benytte en server på HSH, midlertidig for å få løsningen opp og gå. På sikt 
må vi så vurdere om kjøp av medlemstjenester er like hensiktsmessig. 
 
Nytt fra utvalgene 
Thomas ønsker avløsning fra trykksårsutvalget etter vinterens valg. Vi ønsker å opprettholde 
trykksårsutvalget, som vi opplever fungerer veldig bra, men vi skal finne en erstatter for 
Thomas. 
 
Tankens flukt 
Inge viste et sår som han hadde behandlet med vanlig sukker. Resultatene er såpass gode at på 
Haraldsplass vil gjøre et prosjekt på dette. 
 
Arne Langøen  
Sekretær  

Sak som ble tatt før Inge, Leif og Bodo kom.  
 
Aktuelle sponsorer til Bodø 
Siden vi fokuserer på infeksjoner i sår, kan det være aktuelt å invitere firmaer som produserer 
antibiotika som benyttes i til sårbehandling. Dette er aktuelle grupper. 
 
Septopal 
Merck 



Biomet Norge AS 
Sørkedalsv. 257 
0754 Oslo 
Telefon: 24 12 43 43 

 
Diclosil 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd. 
Kjørbov. 29, blokk 9, 
1337 Sandvika 
Postboks 244 
1301 Sandvika 
Telefon: 67 55 53 50 
Telefaks: 67 55 53 52 

 
Dalacin 
Pfizer AS 
Lilleakerv. 2 B, Oslo 
Postboks 3 
1324 Lysaker 
Telefon: 67 52 61 00 
Telefaks: 67 52 61 93 
E-post: norway@pfizer.com 
www.pfizer.no 

 
Ciproxin 
Bayer AS 
Drammensv. 147 B 
Postboks 14 
0212 Oslo 
Telefon: 24 11 18 00 
Telefaks: 24 11 19 93 
www.bayerscheringpharma.no 

 


