
Referat fra styremøtet i NIFS 28. og 29. 

mars 2009. 

Til stede: Leif, Malene, Oddveig, Bodo (bare 28.), Arne, Edel, Brita, Inge og Thomas. Dvs. 
alle mann alle! 

Programmet for seminaret i Tønsberg 
Vi benyttet kvelden på å gjennomgå programmet og diskutere ulike justeringer. Inge 
korrigerte underveis, og det ferdige forslaget sendes ut. 

Referat fra forrige styremøte 
Ingen anmerkninger 

Evaluering av Bodøseminaret 
Jevnt over god evaluering av dette seminaret. Vi justerer to ting. Moderatorene presenterer 
foreleserne og vi prøver å få til en presentasjon av seminarstedet (ikke når vi er i Oslo?) 

Økonomien etter Bodøseminaret 
Seminaret i Bodø gikk med et bra overskudd. Vi har fortsatt kr. 50.000 som ikke er kommet 
inn (enkeltdeltakere og utstillere). Dette må Leif og Kristin følge opp. Dette gjør at 
kontantbeholdningen er bra, og vi diskuterte muligheten for å opprett et stipend som styret 
delte ut. Det ble foreslått at dette skulle være et Bispebjergstipend, der NIFS spanderte tur og 
opphold på Sårhelingssenteret ved Bispebjerg hospital for to personer. Leif kontakter Bo for å 
høre hvordan de stiller seg til dette. 

Medlemsmasse, e-postadresser og kommentarer til 
kontingentøkningen 
Det har vært noen kommentarer på kontingentøkningen, men ikke mer enn vi må påregne. 

Vi har +/- 700 medlemmer. Maks antallet er i desember og min. antallet er i juni, etter at ikke-
betale medlemmer er strøket.  

Styret vedtok å ikke sende ut liste over e-postadresser til andre enn styrets medlemmer. Dette 
fordi vi frykter misbruk av slike lister. 

Takster og refusjon 
Dette utgjorde tre saker på sakslista, men ble i stor grad behandlet under ett.  

Kirsti og Malene jobber med å utforme et brev til Helsedirektoratet om dette. Det vil bli sendt 
rundt til medlemmene for å godkjenne innholdet. Når det gjelder å profilere den kroniske sår 
pasienten i media for eksempel Puls, så avventer vi dette til vi ser Helsedirektoratets reaksjon. 

Utdanning  
Vi ønsker å påvirke grunnutdannelsene til både leger og sykepleiere slik at de får mer om 
pleie og behandling av kroniske sår inn i opplegget.  

Kurspakker 
Både Inge og Edel har utviklet hhv. todagers og en dags opplegg for undervisning. Arne har 
vært i kontakt med Rogaland legeforenings kurskomité, som ønsker å få undervisning om 



behandling av kroniske sår, men som ønsker en ferdig ”pakke” med forelesere og det hele. 
NIFS styret synes en slik løsning er bra, men det er ressurskrevende, og vi kan ikke uten 
videre ta på oss en slik oppgave. Inge stiller på januarmøtet i legeforeningens felles 
kurskomité møte på Soria Moria, og diskuterer dette med legeforeningen. 

Oversettelse av practical guidelines for diabetes foten og 
konsensusdokument for kompresjonsbehandling 
De ulike faglige sammenslutningene (EWMA, EUPAP osv.) produserer jevnlig nye utgaver 
av position documents, practical guidelines, og konsensusdokumenter. Det er alltid ønskelig å 
ha tilgang til disse på norsk, men det er et betydelig arbeid å få dette til. NIFS var involvert 
sist practical guidelines for diabetes foten ble lansert i Norge, men vi ønsker Diabetsforbundet 
skal overta denne rollen. Konsensus dokumentet om kompresjonsbehandling legger vi lenke 
til på NIFS hjemmeside, men legger ikke opp til oversetting. 

Utstilling av NIFS på årsmøtet til Norsk dermatologisk selskap (NDS) 
NDS sitt årsmøte ble avviklet i april, så problemstillingen som sådan er uaktuell. Samtidig vil 
det dukke opp flere årsmøter der det hadde vært nyttig med NIFS representasjon eller kontakt. 
Vi synes ikke vi skal betale tusenvis av kroner for å få slippe til. Så vi legger opp til to tiltak: 

1. Vi kan sponse deltakere fra NIFS som deltar på aktuelle arrangement, og som 
motytelse må promotere NIFS 

2. Få laget en poster som informerer om NIFS 

Seminaret 2011 
Det har kommet opp tre alternativer. Alta, Geiranger og Hell. Alta og Gerianger ble ansett 
som for kompliserte å komme til, og vi endte dermed opp med Hell. Så NIFS 2011 får 
slagordet, ”NIFS goes to Hell”. (sikkert vært brukt mange ganger før) 

De gode ideer om drift og utvikling av NIFS  
Vi fortsetter som vi stevner. Våre web-sider har høy prioritet dette året. 

Videre styremøter i 2009   
Mand. 31.8 1000 – 1600 Flesland 
Onsd. 25.11 1030 – 1600 Flesland 

Evt. 

Retningslinjer for kostpenger ved reiser for NIFS 
NIFS dekker opphold og reise – ikke diett. 

Firmasponsorer 
Det har vært jobbet med dette, om enn noe ustrukturert, de siste par årene. Vi må se på måter 
å bedre firmasponsorenes bidrag til NIFS. Leif sender brev til firmaene.  

• Fordeler for sponsor:  

• Hjemmesiden (logo) 

• Bladet ”Sår” (Logoer) 

• Mulighet for å legge reklame i sammen med programmet på seminaret 



• 5 ekstra tidsskrifter 

• Logoer på seminarprogrammet 

• Prisen er kr 6000.- pr. år. (Fra 1. mars til 1.mars) 

Vi satser også på å ha et møte med alle utstillerne ifm. seminaret i Tønsberg, der vi kan ta opp 
saker som: 

• Utstillernes kår i NIFS generelt og ifm. seminarene spesielt 

• Profileringsmuligheter 

• Spåponsorvirksomhet 

• Produktinformasjon 

• Stipender 

Underholdning, Tønsbergseminaret 
Vi trenger underholdning til seminaret i Tønsberg. Kristin og Kirsti sjekker dette. 

Medlemsregisteret 
Arne strever ennå med å få den nye utgaven til å fungere. Det viste seg mye vanskeligere enn 
først antatt. Vi må i tilfelle tilpasse medlemsregisteret til struktur og oppbygging i Mamut, og 
ikke det motsatte (som er forsøkt så langt). Leif sjekker igjen hva Kristin Solstad skal ha for å 
overta medlemsregisteret. Vi beholder nok dagens løsning ut 2009. 

 

 

Arne Langøen  

Sekretær NIFS 


