
Referat fra styremøtet i NIFS 10/6-08 

Til stede: Thomas, Leif, Inge, Malene, Kirsti, Edel, Oddveig, Arne. Marcus møtte også. 

Ikke til stede: Øystein, Bodo 

Referat fra møte på Skjetten  
• Avtale med KSI. Vi gjennomgikk forslaget til kontrakt med KSI. Det ble foreslått noen 

justeringer, som Leif skulle ta med i forslaget og sende det ut til medlemmene via e-post 

• Økonomien fra seminaret. Ikke alle utestående fordringer er kommet inn. Men det ser ut til 

at årets seminar kommer til å gå i balanse. 

NIFS-seminaret 2009 
Marcus er invitert til møtet for å orientere om arbeidet med seminaret. Selve innholdet er stort sett i 

orden, men vi mangler ennå noen forelesere. Vi diskuterte også plasseringen av 

lunsj/generalforsamling, og ble enige om å ha generalforsamlingen først og lunsj etterpå. 

Det kom fram en god del forslag til forelesere og noen mindre justeringer på programmet.  

Valg av lokaler til seminaret. Oddveig og Kristin har vært og sett på lokalitetene.  Det står mellom å 

benytte kulturhuset i Bodø og SAS hotellet. I og med at SAS hotellet ser ut til å være godt nok, 

samtidig som kulturhuset vil øke utgiftene våre med ca. kr 400.000, velger vi SAS hotellet og 

reserverer 280 rom på SAS og Thon hotellene. 

For PR arbeidet, satser vi på annonsere/bli omtalt i Tidsskriftet, Doktor i Nord, EIR, Paraply, 

Sykepleien, NIFS-medlemmer (Sår + e-post), Fotterapeuten, praksiskonsulentskrivet i Bergen, Dagens 

medisin. Forlenget opphold i Bodø og/eller severdigheter ordner KSI med. 

Brev til HOD vedr. refusjon av bandasjemateriell 
Inge har laget et utkast til brev til Helse- og omsorgsdepartementet ved statsråd Sylvia Brustad.  Vi 

ønsker å sende kopi av brevet til Helsedirektoratet, Helsetilsynet, NAV og Stortingets Helse- og 

omsorgskomiteen.  

Høring vedr. Nasjonale veiledere 
Det er et poeng at NIFS reagerer på prioriteringer som er foreslått i dette skrivet. Leif samordner 

kommentarene, og Thomas og Inge leverer sine kommentarer.  



Hjemmesider. veien videre 
Guro har signalisert at hun ønsker avlastning med NIFS sine hjemmesider. Edel kjenner en 

medisinerstudent i Bergen som også er IT ingeniør, som vi kanskje kan hyre inn for å hjelpe oss med 

dette.  

Sekretærfunksjonen, medlemsregister 
Arne og Oddveig ønsker å bytte til et kommersielt program for håndtering av medlemsregisteret, og 

får anledning til å forhandle med Mammuth om innkjøp av program. Vi lager også et brev til alle 

medlemmene der vi dels ber om oppdaterte personopplysninger (inkl. e-postadresser) og dels å 

orientere om vinterens seminar. 

Kursvirksomhet 2008 
Edel har arrangert kurs for fotterapeuter i forrige uke.  Hun ønsker videre at det blir laget kursbevis 

med NIFS-logo. Nødvendige dataoversendes Arne, som ordner dette. 

Arne (HSH) starter opp en 20 ECT videreutdannelse i Pleie- og behandling av kroniske sår i september 

og har allerede nok søkere. Drammen starter også, men vi kjenner ikke detaljene her. 

Inge arrangerer kurs i sårbehandling for allmennleger i Bergen i november, og ønsker støtte fra 

styremedlemmene i NIFS.  Ulike alternative forelesere ble diskutert. 

Nytt fra komiteene 
Marcus har gått ut av fagutvalget, og vi setter inn Bodo i stedet.  Malene erstatter Arne i fagutvalget. 

Edel tas inn i informasjonsutvalget i stedet for Børge. Leif lager en oversikt over medlemmene i årets 

utvalg.  Det kom fram et forslag om legge ned Takst- og refusjonsutvalget. Inge og Øystein flyttes 

over i fagutvalget, som nå omformes til Kurs- og fagutvalget. 

Evt. 
Sårpoliklinikken på UNN hadde møte med representanter fra Mølnlycke om refusjonsordningen for 

bandasjemateriell. Mølnlycke har hatt møter med NAV om forenklede refusjonsordninger. NAV har 

akseptert  at de gir refusjon for sår som har vart lenger enn 6 måneder. Det skjemaet som benyttes, 

legges på NIFS sine web-sider. 

Kirsti har laget et utkast til brev til evt. sponsormedlemmer. Det ble kommentert at brevet var litt 

langt, og at det hadde vært ønskelig å få alt på en side. 

Arne og Marcus er snart ferdige med sin sårweb. Denne kommer til å være åpen for alle fram til 

nyttår. Arne sender ut adressen til styret i NIFS.  

 



Arne sender ut oppdatert adresseliste over styremedlemmene!!! 

 

Arne Langøen 

Sekretær 


