Referat fra styremøtet i NIFS 31.8.09
Til stede: Leif, Bodo, Malene, Edel, Kirsti, Arne og Inge
Avbud: Thomas, Oddveig, Brita
1. Godkjenne referat fra 28. – 29. April
2. Godkjenning av programmet for NIFS seminaret.
Noen av justeringene vi foretok sist er ikke kommet med i programmet. Vi korrigerer
programmet, og sender korrigert utgave til Marcus. Marcus sjekker EWMA takster for reiser,
diett og forelesning.
3. Underholdning Tønsbergseminaret.
Vi har flere alternative muligheter. Leif har ansvaret for dette.
4. Økonomiske resultater fra Bodø seminaret. Det mangler ennå kr. 3000
5. Medlemsmasse, medlemssystem. Vi beholder Mamut løsningen en tid, og vurderer å
overføre registeret til KSCI seinere. Trenger fortsatt flere e-post adresser.
6. Stipend for to medlemmer til Bispebjerg. Mye feil i NIFS hjemmeside ift. Slik vi gjennomfører
dette nå. Vi har utarbeidet kriterier for søknad og tildeling (se vedlegg). Vi prøver å motivere
medlemmene til å søke på stipendene.
7. Se ovenfor
8. Oversettelse av siste utgave av Practical Guidelines for diabetesfoten. Leif har sett igjennom
de nye retningslinjene. Det er ubetydelige forandringer ift. den forrige utgaven. Den nye
versjonen legges på hjemmesiden, samt at vi har noen eksemplarer til å dele ut der det er
nyttig. Leif skaffer 200 ex av det nye heftet.
9. Seminar 2011 - Hell. Vi foreslår følgende tittel; ”Det kompresjonstrengende bein”. Alle
tenker igjennom hva som kan tas opp på dette seminaret til neste gang vi møtes.
10. EWMA - orientering om aktivitet - Helsinki-møtet. Thomas er borte i dag, så Kirsti og Arne tok
en kort oppsummering.
11. NIFS-poster og elektronisk formidlet plakat? Leif har laget et utkast til plakat som styret får
til uttalelse. I tillegg trenger vi en plakat for seminaret i Tønsberg.
12. Hjemmesidene. Tor Martin har laget et forslag til nytt utseende på for våre web-sider. Den
serveren og tekniske løsningen vi har er gammal og dyr og bør erstattes av en billigere og en
bedre teknisk løsning. Bodo har laget en liste over emner som skal justeres. Følgende må
justeres:

•
•
•
•
•
•
•
•

sårkontakter
Terapeut i stedet for terapaut
Stipendordninger
Medlemmenes antall og fordeling
Oppdatert oversikt over sårprodukter
Påmeldingsskjema for seminaret
Søknadsskjema for stipend
Bokanmeldelser

13. Brev til Helsedirektoratet. Malene og Kirsti har laget utkast til to brev til Helsedirektoratet.
Disse brevene jobber vi med på neste styremøte. På det møtet setter vi av en del tid til å
diskutere påvirkningsspørsmål.
14. Kurs resten av året. Legeforeningens kursutvalg skal ha møte på Soria Moria i januar. Inge har
kontakt med de som skal delta der, for å tilby dem at NIFS kan være behjelpelig.
15. Nytt fra Informasjonsutvalget. Vi knytter dette utvalget til hjemmesiden vår, slik at Edel og
Leif går ut og dette blir nå en del av Bodo sitt arbeid.
16. Nytt fra trykksårutvalget. Arne er nå NIFS’ medlem i trykksårsutvalget . Utvalget ledes nå av
Karen Bjøro og har lagt opp et møteprogram og aktivitetsprogram.
17. Nytt fra telemedisinutvalget. Inge snakket på vegne av utvalget. Dette emnet går neste gang
inn i bolken påvirkning. Hvordan kan vi som styre påvirke bruken av telemedisinske løsning i
Norge.
18. Møtevirksomhet/deltakelse i kongresser osv.
19. Sponsor-aktivitet. Brevet fra NIFS til sponsormedlemmer ble redigert. Leif sender dette ut i
neste uke.
20. Evt.
a. Markedsføring av NIFS seminaret. Sende e-post til sykehus og kommuner. Annonser i
Sykepleien, Tidsskriftet, Fotterapeuten og SÅR. Se etter lokal media i Vestfold. Leif
ordner dette. Inge tar kontakt med Vestfold legeforening for å se om de har et
tidsskrift for sitt område hvor vi kan få omtale.
b. Neste møte. Vi møtes onsdag 24. november kl. 19.30, på SAS hotellet. Om kvelden
blir det bare middag. Neste dag møtes vi kl. 08.00 til 14.00.
Arne Langøen
Sekretær

