Styremøte NIFS 16/4-2008. 3 M’s lokaler Skjetten
Til stede: Kirsti, Thomas, Leif, Malene, Edel og Arne
Fravær: Bodo, Inge, Oddveig og Øystein

Møtekalenderen
Høstmøtet flyttes fra 24.9 og til 17.9. Møtet holdes på Haukeland sykehus fra kl. 12 – 16

Evaluering av NIFS seminaret
Med unntak av et foredrag fra NAV torsdag ettermiddag, ble forelesningene godt evaluert.
Det ble kommentert at mange av de gode foredragene ble lagt til fredag ettermiddag, når
mange hadde lagt opp til reiser.
Arrangementsmessig var det kritikk av lunsjene som mange opplevde som masete.

Økonomisk gjennomgang av seminaret
Oddveig mangler i dag, så denne saken utsettes til junimøtet

Økte inntekter eller reduserte utgifter
Vi gikk med underskudd i fjor, og kommer til å få underskudd dette året også. Vi kommer da
til å tære på egenkapitalen. Vi kan da enten redusere utgiftene eller øke inntektene. Ingen
ønsker å gå tilbake til at vi gjør alt selv. Så vi ønsker å øke inntektene. Der har vi tre
muligheter. Øke medlemsavgiften, øke deltakeravgiften for seminarene eller få flere
sponsorer. Spørsmålet ift. den siste løsningen er hva firmaene får igjen hvis de blir sponsorer.
Medlemskontingent: Forslag om å øke med kr. 100 (tas opp på årsmøtet)
Seminaravgift: Øker med kr. 100
Sponsorer:
• Kirsti tar kontakt DSFS og hører hvilke fordeler firmaer som er sponsorer har der.
• Logo på hjemmeside med lenke til egen hjemmeside
• Mulighet til å legge ut informasjonsmateriell til kursdeltakerne på seminaret
Mulighetene vi legger opp til må stå i det brevet vi sender aktuelle firma
• Kristi utformer brev til sponsorene
• Få adressene til firmaene fra KSCS
• Send til alle firmaene
• Vi har en dugnad der vi ringer til utvalgte firmaer

NIFS utsending til møte i Stortinget om diabetes fotteam
Det er ønskelig at NIFS er representert på denne høringen i Helse- og sosialkomiteen. Vi
melder inn to personer. I tillegg Ellen Krohn Halseth reiser Leif. Dette er siden korrigert. Se
e-post fra Leif.

Organisatorisk gjennomgang ift. seminaret
Arbeidsmengden med seminaret var betydelig redusert i år. Marcus tok hånd om program og
forelesere, mens KSCS tok alt det praktiske. Vi diskuterer dette igjen på junimøtet når Marcus
deltar.

Kursplan 2009
Marcus har utarbeidet et kurs som er forhåndsgodkjent av legeforeningen. Edel har også
arbeidet med kurs for kommunehelsetjenesten. Arne finner kursmalen som Marcus har laget
og sender den ut til styremedlemmene. Så diskuterer vi dette igjen på junimøtet.

Seminaret 2009
Styret diskuterte det forslaget som Marcus har laget. Thomas hadde en del konstruktive
kommentarer. Jeg tar med et utdrag av disse.:
1. Radiologisesjon med tanke på diagnostikk av infeksjoner i bein og bløtvev (MR, rtg,
scintigrafi etc)
2. Alternativ terapi: lys, larver, honing, vac ??
3. HBO terapi ved infeksjoner/osteomyelitt
4. Immunomodulerende ernæring for å bedre immunforsvaret mot infeksjon?
5. Uvanlige diff diagnoser: cancer, tropiske lidelser, tuberkulose, hudlidleser (pyoderna
gangrenosum etc)
6. Rationell bruk av profylaktisk antibiotika
Dessuten mener jeg at vi kan invitere en thoraxkirurg å snakke om for eksempel VAC
behandling ved osteomyelitt/mediastinitt etter hjertekirurgi. Her er VAC behandling etablert
med gode studier og godt resultat. Ellers mener jeg at bevisene for att VAC fungerer ved
infeksjoner er så tynne at det ikke er vært at bruke en egen sesjon på dette.
Oddveig sjekker lokalene i Bodø sammen med Kristin og rapporterer på neste møte. De reiser
dit en dag i vår. NIFS dekker tapt arbeidstid.

Videreutdannelse i sårbehandling
Det tas sikte på å starte opp videreutdannelser i sårbehandling både i Oslo, Drammen og
Haugesund. Drammen har 15 ECTS og Haugesund har 20 ECTS. Oslo kjenner vi ikke
detaljene på. Haugesund vil også åpne for forelesninger overført via internett.
Studietilbudene kan markedsføres via NIFS hjemmeside og Sår. Frist 19. mai.

Sårbehandlingsprodukter
Kirsti har tatt kontakt med en lang rekke firmaer om deres produktalternativer. Kun 5 firmaer
har svart på denne henvendelsen.
Det har også vært mye diskusjon om presentasjonen av sårbehandlingsprodukter på NIFS sine
hjemmesider.
Styret kom til følgende:
• Vi tar bort startsiden, slik at brukerne kommer direkte inn på oversikten over
produktene
• Produktgruppene legges i venstremarg, uten blå knapper
• Gruppebildene tas bort og erstattes av bilder av de produktene som omtales (et av
hvert)
• Det legges en lenke til hvert produkt

•

Det lages en alfabetisk liste som lenkes til venstremargen

Forespørsel om undervisning på høgskoler/universitet
Thomas kontaktet medisinerutdannelsene i Norge om hvor mye undervisning om
sårbehandling medisinerstudentene får. Universitetet i Oslo har svart, men de kunne ikke si
eksakt hvor mye de underviste.
Arne hadde kontaktet sykepleieutdannelsene i forhold til samme emne. Han fikk svar fra 17
skolen, mangler fra 11 skoler.
Resultatene viser at det varierer svært mye både i mengde og hvordan det løses.
Thomas og Arne skriver en artikkel om dette i løpet av våren.

Div.
• Stipendutvalget. Leif går ut av stipendutvalget. Thomas går inn i stedet. Leif ”rydder
opp”
• Et medlem fra trykksårsutvalget får anledning til å reise på EUPAP
• Medlemskartotek er ”gått ut på dato”. Vi har to alternativ. Enten ombygges den basen
vi har og legge den på en web-server. Eller så kjøper vi et ferdigutviklet produkt fra
for eksempel Mammut. Endelig svar på junimøtet.

