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Sak Sak 

I. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Godkjent uten kommentarer 

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

 Godkjent uten kommentarer 

13-2020 Kuledyner, hva gjør vi nå? 

 Det foreligger en ny minimetode-vurdering- 
https://oushf.wordpress.com/2020/04/24/minimetodevurdering-ga-oss-vektdynene-
tilbake/ 

Praksis inntil nå har vært ulik i Norge 
NNBs rolle i denne saken er å gi informasjon om status og utfordringer. 
Beslutning og eventuell tilslutning til OUS Minimetodevurdering/ ny vurdering 
må gjøres i det enkelte HF. Behandling kan løftes til regionale fagdirektørmøter. 

https://nyemetoder.no/Documents/Bestillerforum%20RHF%20-
%20%28%20innkallinger%20og%20referater%29/Protokoll%20Bestillerforum%20R
HF_170619.pdf   

14-2020 Korona. Hva gjør vi og hva har vi gjort? 

 De enkelte HF har i ulik grad gjennomført tiltak inntil nå, og har i ulik grad nå 
normalisert rutinene. Enkelte HF har hatt problemer med leveranser av noe 
utstyr. Enkelte BHM-enheter har inngått i sykehusets generelle beredskap og 
assistert kommunene, uten at det foreløpig har vært behov for utstyr. 

De fleste HF har forholdt seg noenlunde likt. 

15-2020 TENS/TEMS og el. stimulator. Henvendelse fra Quintet på ulik praksis. 
Hvordan forholde oss til dette for lik praksis rundt om i landet? 

https://oushf.wordpress.com/2020/04/24/minimetodevurdering-ga-oss-vektdynene-tilbake/
https://oushf.wordpress.com/2020/04/24/minimetodevurdering-ga-oss-vektdynene-tilbake/
https://nyemetoder.no/Documents/Bestillerforum%20RHF%20-%20%28%20innkallinger%20og%20referater%29/Protokoll%20Bestillerforum%20RHF_170619.pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Bestillerforum%20RHF%20-%20%28%20innkallinger%20og%20referater%29/Protokoll%20Bestillerforum%20RHF_170619.pdf
https://nyemetoder.no/Documents/Bestillerforum%20RHF%20-%20%28%20innkallinger%20og%20referater%29/Protokoll%20Bestillerforum%20RHF_170619.pdf
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 Utsettes 

16-2020 Årlig seminar. Hva gjør vi og hvordan går det? 

 Nasjonalt seminar er planlagt i slutten av november 2020. Planen opprettholdes 
inntil videre, men kan selvsagt endres dersom retningslinjer nasjonalt eller lokalt. 
Det planlegges for alternative møteformer 

17-2020 Kostnadsutvikling 

 Oppfølgingen av nasjonal kostnadsutvikling følges opp. Presentasjon distribueres 
via NNB til respondentene 

18-2020 Eventuelt  

- Møter fremover 
o Møte i september avholdes som fysisk møte hvis mulig.  

- Nytt mandat 
o Fagdirektørene har ikke gitt tilbakemelding på oversendt mandat. 

Vi forholder oss dermed som at nytt mandat er godkjent. Dette 
legges ut på hjemmesida (Jon) 

- Nytt medlem fra Helse Vest? 
o Kjersti Tollaksen har gått over i ny jobb og nytt medlem fra Helse 

Vest må oppnevnes. Gunn avklarer dette og nytt medlem 
oppnevnes iht mandatet 

o Framtidig organisering og sammensetning av NNB tas opp i senere 
møte 

- Tandem-pumper: Det er gitt tilbud om kostnadsfri oppgradering. Det gis 
samlet svar fra RHFene til Sykehusinnkjøp. Tilbudet er avgrenset til 1600 
pumper som i dag eies av HFene. Ny beskjed fra Sykehusinnkjøp mht 
insulinpumper avventes. 

- Hvilke pumper som innvilges til behandling av Parkinson pasienter? 
- Mangel på leveranse av O2 konsentratorer 

o Relatert til leveranser og distribusjon ift pandemien 
• Bytte av CGM-utstyr 

o Ahus har tatt initiativ til en minimetode-vurdering av medisinsk effekt 
av nytt CGM-utstyr 

 
 


