Styremøte 14.05.13
Til stede: Arne, Brita, Ragne, Eva, Edle, Ragnvald, Oddveig og Guro-Marie

Evaluering av NIFS seminaret 2013:



Guro-Marie la fram evalueringen av årets seminar
Oppsummering, hvordan tenker styret at det gikk:
o Møtelederne kan være litt mer striks ift å be foredragsholdere holde tiden (vi må
finne en måte å kunne gi et vink til foreleser om at vedkommende har x-antall minutt
igjen).
o Fikk generelt mange positive tilbakemeldinger ift kursets innhold.
o Lokaler må være bedre egnet, «lunchpakke» eller lignende må gjennomføres (jmf
EWMA 2013).

Kirsti Espeset sine betraktninger vedrørende NIFS 2013:
1. Logoreklamen:
a. Kun logoreklame inne i forelesersalen for sponsorene
b. Gi sponsorene forrett på utstillingsplassene
c. Gi sponsorene anledning til å legge informasjonsmateriell på stolene inne i
forelesningssalen
d. Leder kan ha sponsorfirmaene oppe under sin velkommentale (som bakgrunnbilde)
2. NIFS-seminar uten produktnavn
a. Få dette med i standardbrevet med oppfordring om dette til foreleserne
3. Generalforsamlingen og valg av styremedlemmer
a. Vedtektene må gjennomgås og evt. forslag til endringer må gjøres på neste
styremøte høsten 2013. Blir så en sak for generalforsamlingen 2014

Møte med EWMA representanter
15.05.13
Til stede: hele styret.
Møte med Henrik Nielsen, direktør i EWMA sekretæriatet. Til stede var også Jens Christensen fra
EWMA sekretæriatet.



EWMA ønsker å få et medlem fra Norge inn i styret i EWMA (council).
EWMA kongress (dersom det blir aktuelt):
o EWMA sekretæriatet bestemmer hvor kongressen avholdes
o arrangeres i samarbeid med NIFS, dersom det blir aktuelt
o EWMA har det økonomiske ansvaret
o NIFS må (etter valg) stille med 2-4 personer til den vitenskapelige komite (skal være
tverrfaglig sammensatt). Skal blant annet være med og lese gjennom innsendte
abstrakter
o En NIFS representant (av de valgte?) skal være med i arbeidet med det økonomiske
o NIFS skal ikke investere i kongressen, men mottar en del av kongressens overskudd i
etterkant
o NIFS kan IKKE ha eget seminar det året kongressen avholdes i Norge. Danmark har
løst det ved å ha en egen "Dansk dag» på EWMA

Styremøte 15.04.13
Til stede: hele styret.

Program for NIFS 2014:
NIFS seminar blir todelt. Diskusjoner om hvilket tema som blir første dagen.

Tema: «Praktisk sårbehandling og samhandling»
1 dag: «Sår og samfunn»













Zeena Moore – åpningsforedrag: “sårbehandling i samhandlingsperspektiv/multidiciplinary
approach to wound managemaent in primary- and specialtist care” (Arne tar kontakt)
Sårpoliklinikker i Norge (Øystein)
«Hva koster en sårpasient per år?» Jorunn Hagen Rønsen (Kristin spør)
Anne Marie Rasmussen- Kolding Sygeplejeklinik: sykepleiedrevet klinikk i en kommune i
Danmark: oppstart, utfordringer og samarbeid/hva skal til for å lykkes, erfaringer fra
Danmark (Guro-Marie snakker med Anne Marie)
Tanker rundt samhandlingsreform, Helse- og omsorgsdepartementet (foreleser avklares
etter høstens stortingsvalg)
§5-22 HELFO, informasjon om refusjonsregler
Kristin Bergersen, Samhandlingsmidler via OuS.
o «Ambulant sårteam» ut til sykehjem i Oslo kommune
o «Sårkontakter i Oslos bydeler»
«Sårbehandling i allmennpraksis» «Fastlegens ansvar i sårbehandling»
o Legesenter som har tatt sårbehandling på alvor: Austrheim kommune (Edel spør)
«Telemedisin som samhandlingsverktøy»(Bodo, erfaringer fra Stavanger, Øystein spør)
«Kommunikasjon er den beste medisin» Kan helsevesenet lære noe av luftfarten? (Edel spør)

2 dag: «Praktisk sårbehandling»






Hvorfor debridere? Brita tar dette.
Hva er debridering? EWMA Document Debridement – Arne tar dette
Debridering-sårbunnsopptimalisering:
o Mekanisk og kirurgisk (Øystein)
o Autolytisk og Larver (Rolf Jelnes, Guro-Marie spør)
o Tekniske løsninger (Bo Jørgensen, Arne spør)
Når bør kirurgen kirurg involveres og når skal man IKKE debridere? (Marcus Gurgen, Arne
spør)




Lokal antiseptisk behandling og bandasjer i forbindelse med debridering (Ragne tar dette)
Pinchgraft; for- og etterbehandling (Elise Matiesen og Heidi Rekaa, Brita spør)

Stipendordninger:
Kristin legger fram følgende forslag:




Fagutviklingsstipend – inntil kr 7 000. 1 stipend
o Selvvalgt hospitering (kandidaten må selv finne reisested, bekreftelse på reisested,
regning sendes NIFS)
o Kongress – inntil kr 15 000. 2 stipend
 EWMA
 EPUAP (pengene utdeles i februar, må brukes innen året er omme, 2
stipender per år)
o Bisbebjerg – inntil kr 7 000. 4 stipend
De som mottar stipender oppfordres til å skrive et innlegg som publiseres i bladet Sår.

Arbeidsfordeling i styret:





NIFS seminar ansvarlig: Brita og Guro-Marie
o Ha oversikt over alt som skal skje før og på selve seminaret
Programutvalget: Brita, Guro-Marie og Eva
NIFS sin EWMA kontakt: Øystein
Valgkomiteen: Ragne Gjestrum-Larsen går inn sammen med Bodo Gunther og Jeanett
Rasmussen

Styremøte høsten 2013 Fornebu:
Onsdag 26. september kl. 09-15 på Quality Hotel Expo

Eventuelt/diverse:




Forespørsel fra Romania om å komme til Norge for å hospitere. Arne sender svar og henviser
til Bo Andersen.
Seminar 2016, hvor skal vi være? Bergen? Kristiansand? Oddveig ber Kristin om å sjekke
fasiliteter.
Brita sender mail vedrørende oppdatering av prosedyrer

