Norsk Interessefaggruppe for Sårheling – Trykksårutvalget
Årsrapport
Medlemmer
Trykksårutvalget har bestått av følgende medlemmer:
• Karen Bjøro (leder)
• Arne Langøen (styrets representant)
• Lise Bjerke,
• Jorunn Myrum
Reidun Skøien trakk seg fra utvalget f.o.m 2010
Møtevirksomhet i 2010
Trykksårutvalget har hatt ett møte i 9. april 2010 med personlig fremmøte. Vi benyttet da
lokalene til 3M på Skårer. For øvrig har utvalget hatt 3 møter på Skype/telefon.
Utvalgets arbeid
På møtet i april besluttet utvalget å oversette til norsk kortversjonen av de nye retningslinjene
for forebygging og behandling av trykksår. Carol Dealey som er tidligere leder av European
Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) ble kontakt og oppdraget ble avtalt. Hele utvalget
har vært engasjert i arbeidet med retningslinjene. Utvalget involverte for øvrig andre personer
for å sikre kvaliteten av oversettelsen og har også sørget for språklig vurdering av
retningslinjene ved tre personer i henhold til krav fra EPUAP.
Den norske utgaven av retningslinjene ble sendt til EPUAP 9. januar og vil bli lagt ut på
nettsiden til EPUAP med NIFS logo. NIFS vil da kunne lage en lenke til retningslinjene.
NIFS har ikke anledning til å lage kopier av retningslinjene for profitt, en har anledning til å
lage kopier for distribusjon og ta penger utfra kostnader knyttet til trykking. Utvalget kommer
tilbake til dette.
Ingen i trykksårutvalget har søkt om konferansestøtte i 2010.
Videre arbeid i trykksårutvalget i 2011
Det har vært vanskelig å holde møte på Skype da ikke alle i utvalget har tilgang til nødvendig
utstyr. Utvalgets første møte i 2011 vil avvikles som telefonmøte gjennom Telenors
telefonmøtesystem med selvbetjening. Hensikten vil være å sette agenda for et eventuelt møte
med personlig fremmøte. Bl.a. vil det tas stilling til om utvalget skal oversette retningslinjene
for behandling av trykksår i fortsettelsen av arbeidet med retningslinjene for forebygging og
om det er ønskelig å lage trykt utgave av de kliniske retningslinjer på norsk.
Karen Bjøro (leder)
NIFS - Trykksårutvalget

