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Referat NNB-møte tirsdag 12. november 2019 

NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FOR BEHANDLINGSHJELPMIDLER 
 

Møteleder: Jon Bruun-Hanssen/Bjørn 
Grytli 

Tid: 11.00 – 17.45 

Referent: LH Sted: Olavsgaard Hotell 

Deltakere: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes 
Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kamilla Albrigtsen, Anne Rødal, Kjersti 
Tollaksen, Berit Herlofsen, , Maria Rausandaksel. 

Fravær: Kristian Fougner, Bård Skage. 

  

Sak Sak 

I. Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Innkalling og sakliste godkjent (med tilleggssaker under eventuelt) 

II. Godkjenning av referat fra NNB-møte 02.09.2019 

 Referat godkjent etter diskusjoner og innspill, men uten merknader. 

24-2019 Helsedirektorat – informasjon fra møte 4. november 2019 og møte i 
medisinsk avstandsoppfølgning. (se vedlegg –ikke ferdigstilt) 

 Gunn informerte fra møte i Helsedirektoratet den 4. november om medisinsk 
utstyr- egenandeler og egenbetalt utstyr. Det ses på 3 aktuelle kriterier: 

- Alternativ 1 – Beholde dagens ordning,  
- Alternativ 2 – Bruk av pasientbetaling/depositum/egenandel innføres,  
- Alternativ 3 – Bruk av kontrakt mellom pasient og 

Behandlingshjelpemidler. 
Tilbakemelding på rapport leveres HOD 15. desember. 

Jon opplyste om innføring av Helsefellesskap. Avtalen mellom regjering og KS 
ble signert den 23. oktober: «innføring av helsefellesskap for å skape en mer 
sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». Dette er en 
modell som sykehus og kommuner har utviklet. Helsefelleskap kommer i ny 
sykehusplan og skal være på plass innen 2023.  

Etterskrift av 22. november 2019: Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023  

19 helsefellesskap organiseres på tre nivåer. Hvert helsefellesskap inkluderer et 

helseforetak med tilhørende kommuner.. 

25-2019 NNB-møter - Evaluering av dette året 2019. 
Fokusområde for neste år 2020   
Mal av møteplan 2020 (revidert vedlagt)  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/sec1
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 Evaluering av dette året 2019: Det er gjennomført innholdsrike NNB- og BHM 
-ledermøter.  

Fokus for 2020: Det ble stilt spørsmål i møte: «Er NNB sitt mandat riktig i 
forhold til vår tjeneste og hva som eventuelt kommer i forhold til ny 
Sykehusplan?» Gruppen vil ha fokus på en plan, beslutning og konklusjon. Vi har 
en rolle som et mellomledd med en klar bestilling for en glidende overgang fra 
klinikken til oss. Ha en relasjon med RHF som en levende kanal.   

Møteplan 2020: For neste møte den 15. og 16. januar vil Dag sette opp et 
forslag til agenda for et Workshopmøte i samarbeid med Maria der en vil se på: 

- Møtestruktur 
- Felles forståelse  
- Diskusjons-sammensetning  
- Gjennomgang av mandatet 
- Fordeling av oppgaver 

Møteplan 2020: Forslag om å ha et NNB-møte sent på året, onsdag 9. desember. 

Etterskrift: Vedlagt møteplan 2020. 

26-2019 Medusa  

 Nasjonalt systemeierstyre: 

Bistå resterende HF som ønsker å ta i bruk nasjonal Medusa løsning  

•Sikre bemanning og finansiering av Nasjonalt Forvaltningsråd  

•Etablere en ny og mer moderne NKKN plattform  

•Etablere en felles nasjonal modell for regionale superbrukerforum 

•Driftsavtalen  

•Vedlikeholdsavtalen  

•Sammensetning av forvaltningsrådet  

•Prioritering av forvaltningsrådets drifts- og forvaltningsoppgaver og 
ressursbruk  

Nasjonalt forvaltningsråd: 

•drøfte behov og skissere løsninger, samt dele løsninger,  

•diskutere utfordringer,  

•samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro.  

•sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter,  

•legge opp til en framtidig deling av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar 
statistikk.  

•Lære av hverandre og samarbeide om å få gjennomført endringer i, eller 
utvikling av, Medusa  
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27-2019 Forberedelse til morgendagens seminar 2019 

 Det var en gjennomgang av morgendagens program. 

Etterskrift: Vedlagt Evaluering av årets seminar. 

28- 2019 Eventuelt 

 
 Berit Herlofsen er bedt om å holde et foredrag for Sykehusinnkjøp og spurte 

NNB hva som bør tas opp:  

-insulinproblematikken,  
-brukermedvirkning,  
-personvern,  
-strategi for BHM som innkjøpskategori 
-nasjonal anskaffelse infusjonspumpe. 

 
Det etterspørres resultat av Rundebordskonferanse om selve avtalen. 

     

 Nasjonal navneendring på enhet: 

Forslag om navneendring til Medisinsk hjemmebehandling.  

Helse Nord stiller seg positiv til det. Helse Midt og Helse Sør-Øst avventer. Mens Helse 
Førde har endret navn til «Medisinsk Heimebehandling» avventer Helse Bergen, Helse 
Fonna og Helse Stavanger i Helse Vest. Saken tas videre opp på neste møte i januar. 

 

 Teknologgruppen og Arbeidsgruppen presenterer seg:  

Arbeidsgruppen vil ha et større fokus på nye anbud og har dialog med Andreas Rystrøm 

i Sykehusinnkjøp.  

Presiserte også at alt utstyr som vi henter inn fra pasienter må behandles som smittet.  

Teknologigruppen har fått ny leder som er Adam Godtfredssen fra BHM Oslo 

universitetssykehus.  

 

 Kjønnsdysfori - praktisering av utlevering av kompresjonsvester 

Saken tas opp senere. 

 

 

 Blodtrykksapparater - forespørsel fra Dahle nyrelege PhD v/Rikshospitalet 

Ønske om å etablere hjemme-monitorering av blodtrykk hos nyretransplanterte pasienter. 

Pasientene befinner seg over hele landet, men Rikshospitalet har et overordnet ansvar for 

dem.  
 

Forslag i møte: Ta det inn i sitt eget Helseforetak. Sende en forespørsel til fagdirektørmøte.  

 


