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Referat fra NNB-møte 16. mars 2020 
NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FORBEHANDLINGSHJELPMIDLER 
 

Møteleder: Jon Bruun-Hanssen  Tid: 09.00 – 11:00 

Referent: Bjørn Grytli Sted: Skypemøte 

Deltakere: Bjørn Grytli, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen,  

Fravær: Kristian Fougner, Kjersti Tallaksen, Berit Herlofsen, Dag Søgaard, Elisabeth 
Fahlstrøm, Kamilla Albrigtsen, Anne Rødal , Maria Rausandaksel, Bård 
Skage 

 
 

Sak Sak Ansvarlig 

I. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Innkalling og saksliste godkjent. Positivt med estimering av 
tidsforbruk. 

Jon 

II. Godkjenning av referat fra NNB-møte 15.-16. jan 2020. 

Referatet ikke utsendt. Sendes ut etterpå – kort frist til 
kommentarer. 

Jon 

6-2020 Årsrapport m/forslag til mandat 
Årsrapport gjennomgått.  
Mandat gjennomgått. 
Sendes ut til gjennomgang og endelig godkjenning. 

Jon 

7-2020 Korona. Hva gjør vi? 

• Beredskapsplaner 

• PV 

• Inn-og utleveringer 

• Kryssmitte 

• Utstyrssituasjonen (tom for varer, stille til disp 
for inneliggende etc) 

• Hva skjer om vi blir smittet? 

Ulike tiltak er gjennomført. Ingen generelle retningslinjer. 
Noen har «stengt døra», andre henter ikke utstyr inn. Lokale 
tiltak begrunnet i ulik organisering og fysisk plassering. (inne 
på sykehuset eller utenfor) 

Jon 

8-2020 Distribusjon av BHM. Hva er vi pålagt å gjøre?  

Hva er regelverk/lovpålagt leveringssted? Hjemme eller post 
i butikk? Flere muligheter. 

Man må høre i eget HF hva som er godkjent løsning. 

Anne 
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9-2020 Navnebytte. Hvem har byttet og hvem tenker bytte? 

Bekreftet navnebytte: Helse Førde. Nettsidene må være 
oppdatert med navn og kontaktinfo. Representanter i NNB 
er ansvarlig for å formidle info fra BHM i sin helseregion. 

Anne 

 Lunsj 

Vi droppet lunsj da vi kortet ned møtet 

 

10-2020 Kostnadsutvikling 

Utsatt da Dag ikke var tilstede 

Dag 

11-2020 Insulinavtalen. 

• Status 

• Forslag til besparelser 

• Tandem 

Planlagt skypemøte med Andreas Rystrøm ble utsatt grunnet 
lav deltakelse i NNB-møtet. Kommer tilbake til dette i eget 
møte. 

Jon gjennomgikk status for besparelser i Helse Nord. Sendes 
som vedlegg til referatet. 

Jon/Bjørn 

12-2020 Eventuelt 

- Sekretær 
- Årlig seminar 
- Ledermøtet(avlyse?) 
- BHM i Oppdragsdokumentet 
- Henvendelse kommet på mail 

Intet nytt vedr sekretær 

Årlig seminar planlegges som vanlig. Gunn kaller inn til 
første møte i komiteen – Bjørn kommer med navn fra Helse 
Midt. 

Ledermøtet i mai avlyses grunnet koronatilstander, NNB-
møtet planlegges som skypemøte. (kan bli aktuelt med flere 
små møter på sak og ikke et heldags) 

BHM har kommet inn i oppdragsdokument fra Helse Nord.  

Jon 

 
 


