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Referat NNB-møte arbeidsmøte 15.-16. jan 2020 

NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FOR BEHANDLINGSHJELPMIDLER 
 

Møteleder: Jon Bruun-Hanssen  Tid:  

Referent: Elisabeth Sted: Gardermoen 

Deltakere: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon 
Bruun-Hanssen, Kamilla Albrigtsen, Anne Rødal , Maria Rausandaksel, Bård 
Skage 

Fravær: Kristian Fougner, Kjersti Tallaksen, Berit Herlofsen 

  

Sak Sak 

I. Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Innkalling og sakliste godkjent  

II. Godkjenning av referat fra NNB-møte 12.11.2019 

 Referat godkjent etter diskusjoner og innspill, men uten merknader. 

1-2020 Oppsummering Olavsgaard 

 Relativt lite økonomisk overskudd i forhold til tidligere år. Grei tilbakemelding 
fra deltakere etter seminaret men noe dårlig svarprosent. 

Diskusjon om muligheter for prisreduksjon og parallellsesjoner. Kan vi 
organisere spørsmål fra salen elektronisk? 

Neste års programkomité bør se til undersøkelsen i planleggingen. 

2-2020  Nasjonal informasjonskampanje inkl navnebytte 

 Mange meninger og delte meninger om navnebytte.  

Kampanje må være en del av strategiarbeidet for mandat og fremtid. Først må vi 
vite hvem vi er før vi kan formidle det til andre. Enighet om at det er god idé 
men mye arbeid gjenstår før vi kommer dit. 

 

3-2020 Gjennomgang av rapporter fra Hdir, Medisinsk avstandsoppfølging og 
gråsoneprosjektet 

 Medisinsk avstandsoppfølging, rapport er sendt til alle rundt bordet. Mye av 
delrapportene er utelatt i den endelige versjonen. 

Gråsoneprosjektrapporten er ikke distribuert 
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4-2020 Workshop Årsmelding 

 Mal finnes. Tema blir prosjekter i 2019 (Hdir), diabetesbehandling og 
kostnader, navnebytte. Jon skriver og sender, høringsrunde i NNB.  

 Workshop, for agenda, se vedlegg 

 
Konklusjoner 
Sekretær for NNB: Jon avklarer egne muligheter. Alle i NNB bes om å sjekke i egne 
rekker om det finnes en redusert stilling som kan brukes til dette. Stillingsandel må 
avklares. Tas opp igjen i møtet i mars. 
 
Hvilke saker er relevante å ta opp i NNB 
Bør vi starte med en overordnet strategi? En strategi vil kanskje endre måten vi tenker 
på og hvilket innhold som trengs i mandat og arbeidsoppgaver.  Uansett er ikke strategi 
noe vi kan bli ferdige med i dag. 
Fra Harward business review: hvem er interessentene, hva gir de oss og hva skal vi gi 
dem? 
 
Mandat: se hjemmesiden.  
OBS: oversendes fagdirektørene med bruk av rette honnørord som hjemmebehandling, 
helsefellesskap, utvikling innen eldreomsorg, avtandsoppfølging etc 
Revidert tekst: legge fram revidert mandat i et møte med de 4 regionale fagdirektørene, 
4 kontaktpersoner for BHM regionalt og leder + nestleder i NNB. Eller de 4 
kontaktpersonene kontaktes først av leder og nestleder i NNB for et møte. 
 
Årsrapport 
Mandat for gruppa er vedtatt av Fagdirektørene i de regionale helseforetakene. 
 
Mandat 
Behandlingshjelpemidler blir brukt i medisinsk hjemmebehandling og foregår utenfor 
sykehuset.   
Nettverket har en rådgivende funksjon og skal ivareta blant annet følgende oppgaver: 
 
Bidra til at det gis gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
 
Bidra til en kostnadseffektiv tjeneste, herunder anskaffelser, organisering og logistikk. 
 
Gi hensiktsmessig informasjon til pasienter og helsepersonell 
 
Bidra til godt samarbeid med andre aktører i pasientens helsetjeneste 
 
Bringe prinsipielle og strategiske spørsmål fram til fagdirektørene 
 
Dokumentere utviklingen i bruk av behandlingshjelpemidler inkludert økonomiske 
forhold. 
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Årsmelding sendes til de regionale helseforetakene ved fagdirektørene innen utgangen 
av april. 
 
Ansvar 
Det rettslige grunnlaget for ordningen fremgår av blant annet 
spesialisthelsetjenesteloven §2-1a om de regionale helseforetakenes sørge for ansvar og 
av pasientrettighetsloven §2-1 om rett til nødvendig helsehjelp. 
 
De regionale helseforetakene ivaretar ansvaret for behandlingshjelpemidler som en del 
av medisinsk hjemmebehandling gjennom egne enheter i enkelte av helseforetakene.  
 
Sammensetning og oppnevning av medlemmer i nettverket 
Fagdirektørene i de regionale helseforetak oppnevner medlemmer i nettverket etter 
forslag fra nettverket. 
Nettverket har følgende sammensetning: 
Helse Sør-Øst: 4 medlemmer 
Helse Vest: 2 medlemmer 
Helse Midt-Norge: 2 medlemmer 
Helse Nord: 2 medlemmer 
Virketiden for medlemmer er 2 år. 
Det er ønskelig at nettverket tilknytter seg relevant kompetanse. 
Ledelse og organisering 
Nettverket konstituerer seg selv med leder, sekretær og andre funksjoner nettverket 
finner hensiktsmessig.  
Det avholdes minst 2 møter i halvåret. Nettverket organiserer for øvrig sin virksomhet 
slik nettverket til enhver tid det mest tjenlig 
 
 
Generelle tema, notert etter diskusjon rundt bordet og min plassering av tema 
Utfordringer: 
Hindre utvikling av parallelle organisasjoner som driver hjemmebehandling. Sørge for å 
utnytte kompetanse, kunnskap og datainformasjon som ligger i BHM i dag videre. 
Hvordan kan vi bidra til å frigjøre klinisk tid, hvordan kan vi bidra til kvalitet og 
logistikk i pasientens helsetjeneste? 
Hvordan kan vi bidra konstruktivt til pasientbehandlingen, i samråd med klinikkene. 
Vise våre styrker og bidra der vi kan, til det best for helseforetakene?  
 
Styrker: 
Eneste enhet i sykehusene som har datasystem for utlån av utstyr og utlevering av 
forbruksmateriell. Eneste miljø i spesialisthelsetjenesten som er enige nasjonalt om ett 
datasystem for dette. Noe som gir unike muligheter for nasjonal oversikt og 
rapportering. Lang erfaring og god kompetanse innenfor hjemmebehandling. Kunnskap 
om lover og forskrifter på området. Endel utstyr sendes rett til pasient uten at det finnes 
oversikt (ejs pumper til parkinsonpasienter og pumper til sårbehandling) 
Ta videre hovedpunktene fra rapporten om Medisinsk avstandsoppfølging fra Hdir når 
det gjelder utstyrsforvaltning og gjennomgående informasjonsflyt. Utfordringen blir 
hvordan NNB skal opptre mens vi venter på at de teknologiske løsningene tas i bruk for 
alvor.  
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Strategi: 
Vi skal starte med å lage et informasjonsskriv som beskriver oss, som et vedlegg 
til årsmelding. Målet er informasjon der det gjøres beslutninger, markedsføring 
av oss. Nevne rapportene som er laget i 2019.  
 
Hva er BHM, rundt bordet:  

• Del av medisinsk hjemmebehandling, utstyr, forbruk og tjenester etter 
avtale med klinikkene 

• Utstyr til medisinsk behandling i hjemmet 

• Distribuerer utstyr og forbruk, inkl oppfølging i samarbeid med klinikk 

• Utstyr og forbruk til behandling som starter i spesialisthelsetjenesten, inkl 
noe pålagte tjeneste 

• Utstyr og forbruk som sendes ut etter henvendelse fra klinikkene, 
tjenester i samarbeid med klinikken, inkl logistikk og forvaltning 

• MTU og tilhørende forbruksmateriell som brukes i den behandlingen 
som spesialisthelsetjenesten tilbyr og som brukes utenfor sykehus 

• Apparater til hjemmebehandling som startes i spesialisthelsetjenesten 
inkl tilhørende forbruk og selvstendig forbruksmateriell 

 
 
Hva er vi gode på 
Hvem er vi, hvor vil vi, hva vil vi oppnå, hvor sendes en strategi, hvem er den for, NNB 
eller BHM nasjonalt? 
Dette må jobbes med over tid.  
Det trengs en strategi for innkjøpskategorien BHM i Sykehusinnkjøp. Her bør NNB 
bidra. 
Hvordan bruke hjemmesiden vår best mulig? 

 
Ønsker: 
Være synlige, bli tatt med i arbeidet som utvikler seg innenfor medisinsk 
avstandsoppfølging, være en naturlig aktør innenfor hjemmebehandling, samarbeide 
med de som er aktive på feltet nå 
 
Hva ønsker vi å oppnå med NNB og med møtene i NNB? Hvordan kan vi heve 
oss over detaljprat som vi ofte havner i ? På hvilket nivå skal vi jobbe, med hvilke 
problemstillinger og i/til hvilke fora? 
Vi bør samle oss om nasjonale problemstillinger, slike som har nasjonal betydning og 
som krever en beslutning. Vi kan legge opp møtene med runde rundt bordet først, så 
alle får sagt sitt om smått og stort. 
Skille mellom orienterings- og beslutningssaker. Møteleder, den som fremlegger saken, 
blir i så fall en viktig rolle i møtene.  
Skal vi gjøre beslutninger, utarbeide anbefalinger, hvor skal de forankres og distribueres? 
På forum? 
Sakslista bør holdes opp mot mandat for legitimitet, være utarbeidet og inneholde 
forslag til vedtak. 
Sørge for mye bedre forankring i egen region når det gjelder saker inn og vedtak ut. Best 
via lederne på BHM mer enn fra alle og enhver via Forum. E-post til alle ledere for 
innspill. 
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Hvordan sikre forankring i RHFene 
Det er uklart hva slags mandat vi har. I HSØ finnes forum for BHM, men det er uklart 
hvordan informasjonsflyten er nå. Det å sende revidert mandat til fagdirektørene er en 
form for forankring. Usikkert om vi oppnår noe mere da.  
 
Møtestruktur 
Velge møteleder og ordstyrer. Kan være samme person men må ikke. Det er dennes 
ansvar å holde dialogen på rett spor samt følge med på tid. Ta vare på engasjementet. Ta 
hyppige nok pauser til at deltakerne får tid til utenomsnakk. Evaluere etter som vi går 
frem. 
 
Ansvar og oppgavefordeling 
Møte og saksforberedelser: planlegge tid for hver enkelt sak i agenda. Ordstyrer må 
følge med og passe tiden. Starte møtet med å prioritere sakene for å være sikre på at det 
viktige blir behandlet under møtet. Enhver sak skal inneholde et utkast til diskusjon som 
igjen gir grunnlag for beslutning. Fremlegg skal inneholde tidsestimat fra fremlegger. 
Leder organiserer agenda. 
Oppfølging av saker: etter å ha tatt opp en sak må den fordeles, tidfestes, rettes mot noe 
eller noen. 
 
NNB-sammensetning, drøfte og evaluere 
Er vi det rette antallet? Er det for mange med, burde vi ha bare en fast fra hver region, 
med en vara? Løsningen kan være opp til hver region. 
Geografi er viktig. Sårbart å være færre? Dette har vært diskutert tidligere. Færre 
deltakere krever bedre struktur og bedre forankring i møtene. Tid og 
økonomibegrensninger gjør at vi kanskje bør redusere antall deltakere. Å vise respekt for 
hverandre ved å overholde saksliste er en forutsetning. 
Vi har en aktiv informasjonsplikt i egen region, for å ta vare på de som ikke selv er til 
stede. 

 

5-2020 
Eventuelt 

 
Nasjonal kompetansetjeneste for Behandlingshjelpemidler, plan fra OUS 
Positivt med et nasjonalt initiativ. Hva er motivasjonen for å ville dette? Vanskelig å 
forstå hvorfor dette skjer i regi av OUS – hvorfor er det ikke forankret i NNB? BHM er 
ikke et fagfelt og det er vanskelig å forstå hvordan dette skal la seg gjøre. Viktig å se de 
nasjonale ulikhetene i Norge. 
Konklusjon: Invitere Kathrine til å orientere oss på neste NNB. EF m kopi til Jon 
 
Konklusjon informasjonskampanje 
Positivt med kampanje, kanskje ikke inkludert navnebytte. Felles tekst på regionale sider, 
linket til egne HF sider. Lanseringskampanje med møtet i Kreftforeningens lokaler, 
besøke aktuelle konferanser? Presse ?? 
Elisabeth lager tekst og plan for utsending til medlemmer i NNB først. 
Våre nettsider 
Sjekke med Nye nettsider om de kan gjøre nettside endringer for oss mens vi venter på 
sekretær? Hvem kan motta e-post om tilganger? Vi må informere om cookies på sidene.  
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Programkomitè til neste NNB-seminar: 
Til nå har evaluering av seminaret vært gjort av Dag i et system som SI betaler lisens for. 
Denne sies opp nå. Dag tar ut og lagrer aktuelle data for senere bruk.  
Kamilla vil delta, Jon også. Gunn blir med og hun spør Kathrine Olsen om hun fortsatt 
vil delta. Vil noen fra arbeidsgruppe eller teknologigruppe delta? Bjørn sjekker i egne 
rekker. Anne ordner gavekort, Elisabeth bordplassering og mikrofon sammen med Dag. 
Alle kan komme med forslag til tema og foredragsholder. 
Fortrinnsvis møter på Skype. Programmet bør være klart før ferien. Få til større 
engasjement ved å muligens endre noe av tradisjonene? 
Tema 2020 Helsefellesskap? 
HOD inviteres, Jon utfører. 
Gyro har penger på våre vegne. Se på økonomien, om vi kan sponse deltakelse i stedet 
for å opparbeide oss et enda større overskudd. Undersøke med andre leverandører av 
konferanser, Bjørn gjør. 
 
Utvikling bandasjistordningen 
Kort orientering om saken. Det ser ut til at ordningen må avvikles da den tilsynelatende 
er i strid med statsstøtteregelverket i form av kryssubsidiering 
 
Dele informasjon 
HIMSS i Florida, ATD, diabetes i Madrid, lederkonferanse i USA etc 
Tipse hverandre om aktuelle konferanser, samarbeide om uklarheter, dele informasjon i 
etterkant osv. Bør/kan vi samarbeide om informasjon i NNB? Kalender kan være en 
løsning men helst ikke til offentlig bruk. 
Forslag: lage en flik på Forum på nettsidene hvor alle kan legge inn aktuelle 
begivenheter av ulike slag.  
 

 
Vi bør kunne ta noe møtevirksomhet på video, må diskuteres og bestemmes. En eller flere 
deltakere kan være på video selv om resten møtes fysisk. 
Nye møtetider: endre marsmøtet fra 18. til 16?  Jon sjekker og sender oss innkalling i 
Outlook. Bjørn sjekker muligheter for møte i Tr.heim 
Junimøtet må også endres. Sjekke med Katrine om OUS har ledig møterom på ny dato, 26. 
og 27. mai? 
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Vedlegg til årsmelding 
 
Momenter til skriv som vedlegg til årsmelding: 
BHM i dag? Utlån av utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling 
 Utfordringsbildet: Helsefellesskap, 
 Erfaring med samhandling med kommunene 
 Mer behandling i hjemmet 
 Avstandsoppfølging 
 Ny Helse- og sykehusplan 
 Hvordan BHM kan bidra for å møte fremtidens behandling 
 Systemforvaltning, forskrift (forholde seg til) 
 
Viktige momenter:  Pasientsikkerhet, vedlikehold 
 Logistikk 
 Forvaltning, kontroll m utstyr og pasienter 
 Økonomi 
 Miljø, grønn profil, resirkulering 
Jon starter med å sette sammen, sendes på høring til alle. Dag rydder i uttalelser. 
Vinkling er å være på tilbudssiden med det vi er best på.  


