
Styremøte 26.09.13 Fornebu 

Til stede: 
Arne, Brita, Ragnvald, Eva, Edel, Ragne, Guro-Marie, Kristin Solstad (innledningsvis) 

Gjennomgang av Quality Expo Hotel Fornebu ved Kristin Solstad: 
 Stort og funksjonelt hotell, fungerer bra til store konferanser 

 God plass til utstillere 

 Bra med plass i «undervisningsrom» 

 Bra mat, lunch buffet vs. ferdig servert lunch? Kristin sjekker med Expo hva de kan tilby ift 

lunch 

 Lunch kl 13.00 torsdagen buffet, fredag lunch ca 11.15 

 Kristin lager kontrakt med hotellet og sender styret 

NIFS 2016, ved Kristin Solstad: 
 Bergen? 

o Radison Hotell Bryggen 

o Dyrere alternativ 

o Får alle sammen inn på samme hotell 

 Kristiansand? 

o Radison Blu Caledonien Hotell  

o Rimeligere alternativ 

o Litt slitt hotell per dags dato, men blir sannsynligvis pusset opp innen 2016 

o Kan ha forelesing i kinosalen Fønix 

o Får ikke bo på samme hotell, 150 på Rica rett rundt hjørnet 

NIFS 2014 Tromsø ved Kristin Solstad: 

 Ligger link med rabatt på fly med Widerø og SAS når man bestiller via NIFS hjemmeside 

 Sende siste utgave av programmet til Kristin snarest mulig 

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte ved Guro-Marie: 
 Ingen kommentarer fra styret, rettet opp i datofeil. 

NIFS-seminar 2014: 
 Gjennomgang av program og oppgavefordeling, lagt inn i eget skjema for bedre oversikt 

Oppdateringen av NIFS’ hjemmeside, fagstoff (Brita og Øystein): 
 Oppdatering av retningslinjer 

o Arterielle sår: Kristin  

o Venøse sår: Kristin 

o Brannskader: Ragnvald 

o Diabetiske sår: Øystein 

o Trykksår: Arne 

o Inflammatoriske sår: Brita 



o Bandasjer: Arne 

Stop Pressure Ulcer Day, hva kan vi bidra med (Eva): 
 Film fra Epuap, legges som link på NIFS sin hjemmeside 

 Sende mail til samtlige NIFS-medlemmer 

o Informasjonsplakat med info om «STOP Pressure Ulcer Day» 

o Link til pasientsikkerhetskampanjen 

o Eva og Arne ansvar for dette 

NIFS seminar 2015, valg av møtested og idedugnad om hovedemne (Arne): 
 Quality Expo Hotell Fornebu 

 5. og 6. februar 2015 

 Kreftsår og sjeldne sår, hjelpemidler i sårbehandling/sårprodukter, brainstorming på eget 

skjema 

Seminar 2016, hvor skal vi være, Bergen? Kristiansand? (Arne): 
 Styret gikk inn for Kristiansand 

Skal NIFS støtte et prosjekt i Uganda (Arne): 
 Styret vil gjerne vite mer om prosjektet for å vite hva vi evt. takker ja til å støtte. I 

utgangspunktet ikke negative til Arne sitt forslag 

Nytt styre. Hvem er på valg og hvem blir med videre? (Ragne): 
 Følgende er på valg: 

o Arne 

o Kristin (går ut) 

o Øystein 

o Ragnvald (ønsker å gå ut) 

o Edel (ønsker å gå ut) 

 Følgende er ikke på valg: 

o Brita 

o Guro-Marie  

o Oddveig 

o Ragne 

o Eva 

 Forslag til aktuelle kandidater til valg: 

o Ove Thorsø? (fotterapeut, forslag fra Edel) 

o Kjersti Ausen? (har hun meldt seg inn?) 

o Hudlege (Arne finner navn, Kristin har muligens forslag), Theis Huldt-Nystrøm? 

Hvilke typer arrangement skal NIFS støtte økonomisk? (Eva): 
 Kurs som ikke arrangeres i samarbeid med industrien 

 Primært støtte tverrfaglige kurs 

 Må være godkjent hos Legeforeningen 

 Primært støtte med en underskuddgaranti, maks grense kr. 15 000 

 NIFS vil se program før evt. støtte innvilges 



 Kurs hvor NIFS er medarrangør, kan man vurdere å redusere kursavgift for NIFS-medlemmer 

 Legges inn på nettsidene 

Møte med Smith & Nephew om deres stipend (Kristin) etter kl. 14: 
 Representant fra Smith&Nephew møtte ikke til avtalt tid 

Neste styremøte onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 
 Middag med styret og tilreisende forelesere kl. 20.00, be om at Kristin ordner reservasjon 

 

Referent: Guro-Marie Eiken 

 

 

 
 


