
Referat styremøte 16-17/10: 
 
 

1) Oppgradering av nettsiden: 
 
-Nytt fagutvalg utnevnes, som skal revidere retningslinjene for de forskjellige 
sårtypene, samt bandasjelistene. Utvalget består av  Arne, Ragnvald, Brita, Kristin 
og Øystein. Ragnvald tar seg av brannsår. Arne tar trykksår. Øystein tar diabetessår. 
De resterende temaene fordeles senere. Sårjournal lages på nytt, dette skjer på 
fellesen pr mail. Diameter og tegning på journalen må med. Malene har et utkast 
som hun sender til Øystein. Husk copyright på bildene vi bruker i de nye 
retningslinjene. 
 
-Stipender:  
 - København: Øystein ordner at det isteden for HER, står SØKNADSSKJEMA. 
 
-Edel modifiserer "Hvordan å lage sårkurs" og dette legges på nett.  
 
-§5-22, samt den nye presiseringen legges inn på siden. 
 
- Innmelding i NIFS skal nå skje ved at en sender mail til Oddveig med navn, 
gateadresse,  postnummer, poststed, telefonnummer, epostadresse, yrke og 
arbeidsplass. Presiserer at det er  veldig viktig at de legger ved epostadressen da 
viktig informasjon til medlemmene blir sendt ut via  mail. 
 
 

2) Bruk av overskudd:  
 
-Penger til oppstart av kurs, men bare hvis de er godkjent av legeforeningen, og 
programmet er klart. Summen skal diskuteres senere. 
 
-Arrangere kurs en gang i året til en plass som trenger sårstimulering. Det skal være 
gratis for NIFS-medlemmer og en må få godkjenning for legeforeningen til å gi 
utdanningspoenger til allmenleger. 
 
-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. 
 
-Arne og Kristin utarbeider retningslinjer til dette og sender dette til Øystein for 
publisering på nett. 
 
-Det bevilges penger til å kjøpe ny PC til kasserer. 
 
 



3) Evaluering av NIFS-seminaret 2012: 
 
-Vi legger ut alle abstrakter og de presentasjonene vi får lov tid. Foreleserene blir 
spurt under seminaret. 
 
-I neste foreleserkontrakt blir dette et eget punkt.  
 
-Vi hører med Kristin Solstad angående køer og lunch 
 
-Ellers er evalueringen stort sett bra. 
 
 

4) NIFS-seminaret 2014 
 
-Tittelalternativer: 
 -Sårbehandling - Fra praksis til organisering 
 -Sårbehandling på tvers av helsenivåer 
 -Organisering av sårarbeidet i Norge 
  -de gode erfaringene.  
 
En dag viet til organisering av sårarbeidet i kommuner og spesialisthelsetjenesten 
fungerer og hvordan samarbeidet er og bør være. Den andre dagen er rettet mot 
med praktisk og konkret saårarbeid med utredning, debridering og andre 
behandlingsalternativer. 
 
-Tema dag 1: 
 -Ambulerende team - samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste 
hjemmetjenesten. (Kristin  Bergesen) Brita sjekker med en sykepleier hun kjenner 
 -Sårpoliklinikker på små (Stord, Øystein eller Bodo) og store sykehus  
 -Store linjer i sårbehandlingen 
 -Sykepleiedrevet poliklinikk i kommunen (Kolding) Guro Marie tar kontakt. Arne 
sender også mail  til medlemmene og spør om de kjenner til noen plasser dette 
fungerer.  
 -Fastlegens rolle i behandlingen av kroniske sår, Austrheim, Bamble, Steinar 
Hunskår 
 -Departementet/politiker - kort konkret emne 
 -Medisinske senter - kan disse ivareta sårpasientene, hvilken rolle skal disse 
spille.  
 
Tema dag 2:  
 -utredning, hvem sitter på kontrollen?  
 -sårstell, generelt om nekrosektomi, spesielt for trykksårdebridement, 
fluelarver,  
 -bandasjer, avanserte metoder  
 
 

5) Skal NIFS arrangere EWMA i 2017 eller senere? 
 
-To fra styret reiser til EWMA 2013 for å få et bedre inntrykk av arbeidsmengden 
som skal til i planlegging og gjennomføring. Foreløpig vet vi for lite til å si ja til 2017, 



men stiller oss i utgangspunktet positive til dette ved en senere anledning. Hvem 
som reiser tar vi opp ved et senere styremøte. 
 
 

6) Skrive en formell avtale for dekking av reiser og opphold under 
NIFS-seminar for Kirsti Espeseth.  
 
Dette gjøres av Arne. 
 
 

7) Diverse: 
 
 - §5-22 og endring av reglene for refusjonsbestemmelsene: Registrerer brevet 
og tar det til  etteretning. Vi må se på de langsiktige konsekvensene av det, og 
om det medfører merarbeid  på legekontorene eller dårligere behandling av 
pasientene. 
 
 - Fotterapeutene og høyskoleutdannelse: Støtter høyskoleutdannelse for 
fotterapeutene. Avventer  tiltak i forhold til dette til vi evenuelt får en
 henvendelse. I  såfall sier vi at utdanningsnivået bør  ligge på samme nivå som 
resten av Europa. 
 
 - Forespørsel fra Gyldendal om ta bilder fra nettsidene våre å bruke dem på en 
side om  sårbehandling de skal opprette: Vi eier ikke bildene og kan derfor ikke gi 
dem ut. De må ta kontakt  med fotografen 
 
 -Brita lager quiz til neste NIFS-seminar. 
 
 -Brita kjøper også inn gaver til foreleserne på NIFS-seminaret 
 
 -Underholdning til middagen? Dette skal Malene undersøke.  
 
 -Møteledere for NIFS-seminaret 2013 er bestemt. Malene har notert disse. 
 
 
Neste styremøte blir onsdagen før NIFS-seminaret, 6. februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


