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NNB-møte 9. sept 2020 – Referat 
NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FORBEHANDLINGSHJELPMIDLER 
 

Møteleder: Jon Bruun-Hanssen Tid:  0900-1300 

Referent: Kamilla Sted: Skype 

Deltakere: Bjørn Grytli, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Kamilla 
Albrigtsen, Maria Rausandaksel, Berit Herlovsen, Jon Bruun-Hanssen, 
Ingunn Jonsdottir 

Fravær: Dag Søgård, Bård Skage, Kristian Fougner, Anne Rødal 

 

 

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 

19-2020 Informasjon rundt fremlagt sak i interregionalt fagdirektørmøte 31. aug 2020 

 Jon og Bjørn holdt innlegg i interregional fagdirektør møte den 31.08. Det virket som 

dette ble godt mottatt og at de ønsket å benytte oss fremover som rådgivende organ 

både nasjonalt, regionalt og lokalt 

20-2020 TENS/TEMS og el. stimulator. Henvendelse fra Quintet på ulik praksis. Hvordan 
forholde oss til dette for lik praksis rundt om i landet? Utsatt fra forrige møte 

 Vi er enige om at det finns ulik praksis på utlevering av forbruksmateriell på dette 
men ble enige om at alle leverer ut forbruksmateriell for at utstyr skal kunne 
brukes som forutsatt 

21-2020 Årlig seminar. Hva gjør vi og hvordan går det? 

 Enige om at årlig seminar avlyses og utsettes til 2021. Det jobbes opp mot HOD for 
å kunne få et innlegg på skype fra dem i stedet. 

22-2020 Innholdet på nettsiden vår trenger å oppdateres og vi må finne noen som kan påta 
seg dette.  
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 Vi ser at nettsiden trenger kontinuerlig oppfølging for å være oppdatert til enhver 
tid. Kamilla og Bjørn tar initiativ til å invitere medlemmer fra arbeids- og 
teknologigruppen til et møte for å se på hvordan dette kan løses. 

 

Videre bør vi som medlem i NNB ta en kjapp sveip innom forum før hvert NNB 
møte for å se om det er saker der som kan være aktuell for møtet. 

23-2020 Databehandler avtaler ved bruk av utstyr, applikasjoner og apper 

 Enighet om at hvert HF er juridisk ansvarlig og behøver derfor egne 
databehandleravtaler.  

Produktråd HSØ har meldt inn til Sykehusinnkjøp behov for at også software 
oppdateringer, lisenser og klinisk bruk tas med i anbud for å få en reell forventning 
til hvordan utstyr brukes.  

Er også foreslått at IKT deltar i anbudsprosessene for å ivareta sikkerheten 

24-2020 Eventuelt 

 1. Teknologi- og arbeidsgruppen. Veien videre 

Kommet forslag om at det dannes et ressurs nettverk tilknyttet teknologigruppen 

Ellers viktig at både arbeids- og teknologigruppen holder et øye med forum og svarer ut 
om det skulle være noe. 

2. Bandasjistvirksomheten som må legges ned 

Bandasjistvirksomheten er vedtatt nedlagt i HSØ og i Helse Nord, Helse Bergen er i dislog 
med jurister ang dette. NNB uttaler seg ikke om dette da det er et ansvar hos det enkelte 
HF som driver slik virksomhet 

3. Hva er status på formell henvendelse fra NNB til Nasjonal 
kompetansesenter 

NNB kjenner ikke til en slik henvendelse og Ingunn tar kontakt med Øystein for å få sendt 
brevet på nytt til NNB 

4. Krav om dekking av søppelposer etc. 
 

Stavanger har fått klage på avslag om dekning av søppelposer. NNB anbefaler å 
opprettholde avslag slik at en får en avgjørelse på dette. 
 

5. Stadig utskiftning av utstyr i insulinanbudet skaper ekstremt mye ekstra 
arbeid. Er dette greit?  

Dette er ressurskrevende for BHM og vi mener det vil være nyttig og se nærmere på dette 
når det kommer nytt utstyr på markedet og «alle» vil bytte til nytt. Skal det tillates?  
NNB innkaller sykehusinnkjøp til møte ang dette 
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BHM har fått betydelig mer arbeid ifm avtalen både når det gjelder support, 
reklamasjoner og opplæring  
 

6. Hva er status etter Direktoratet sin kartlegging; er det kommet ut mer info? 
Er levert rapport på dette fra HDir til HOD, 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-
utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B
8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-
115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utrednings
oppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf 
 
Ellers finns det mange ulike under rapporter fra de ulike arbeidsgruppene som vi ikke har 
tilgang på via nett 
 

7. Dokumentasjon på opplæring, politisak og mediesak Stavanger 
Muntlig orientering fra Stavanger 
 

8. Møtefrekvens fremover 
Enighet om at elektroniske møter kan være kortere og hyppigere. Ekstra møter ved 
behov. Forslag 1 gang pr måned. Egne møter med sykehusinnkjøp 
 

9. Hvem slutter i NNB og når? 
Anne er med ut 2020. 
Dag er med ut 2020. 
Elisabeth er med til ny representant er på plass-  
Berit er med ut 2020.   
 

HSØ jobber med å få nye medlemmer på plass 
 

10. Kan det defineres en "felles" policy knyttet til behandling av søknader på 
hårfjerningsutstyr? 

Enighet om at det er vanskelig med felles nasjonal policy på dette. Noen gjør dette internt 
på HF, andre eksternt. Dersom man ikke har hatt slike søknader før kan en kontakte 
andre HF for å høre hvordan de gjør det 
 

11. Taushetsplikt. Er det en måte å få sikker dialog med pasienter på e-post?  
Dette må gjøres gjennom Helse Norge men må da ha DIPS 
 

12. Villedende informasjon om BHM fra Sovnforeningen.no  
Enighet om at her er feilinformasjon. NNB utformer et kort skriv som sendes 
søvnforeningen om at dette ikke er riktig og samtidig be om at dette omformuleres i 
brosjyren 
  

13. Abbott tilbyr gratis utstyr til ombytte fra Dexcom G4 til Dexcom G6 
BHM Sørlandet synes det er problematisk at Abbott tilbyr gratis utstyr til utlån for 
utprøving i tilfeller hvor pasienten skal bytte fra Dexcom G4 til Dexcom G6. Dette siden 
informasjonen ikke kommer via Sykehusinnkjøp og er heller ikke godkjent av 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/rapporter-og-utredninger/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf/_/attachment/inline/f431989f-a34c-413f-977b-115b08c26d1b:4f49fbad8f9c5e75f7611c23b3f1de7ea3073e59/Sluttrapport%20utredningsoppdrag%20Medisinsk%20avstandsoppf%C3%B8lging%202019.pdf
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avtaleforvalteren. Noen BHM tar imot tilbudet så lenge utstyr går fysisk ut fra BHM slik 
at det er sporbart. Andre har sagt nei.  
 
 
 
 

 

 
 


