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NNB-møte 11. nov 2020 – Referat 
NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FORBEHANDLINGSHJELPMIDLER 
 

Møteleder: Jon Bruun-Hanssen Tid:  0900-1300 

Referent: Ingunn Sted: Skype 

Deltakere: Bjørn Grytli, Gunn Krogenes Larsen, Kamilla Albrigtsen, Jon Bruun-
Hanssen, Ingunn Jonsdottir, Dag Søgaard, Anne Rødal 

Fravær: Bård Skage, Kristian Fougner, Maria Rausandaksel, Berit Herlovsen, 
Elisabeth Fahlstrøm 

 

 

Sak Sak 

I. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Godkjent uten kommentarer 

II. Godkjenning av referat fra NNB-møte 9. sept 2020. 

 Godkjent uten kommentarer 

27-2020 Utarbeide sak ang kostnader CGM 

 Jon og Bjørn belyser at våre overskridelser på CGM budsjettet kan kanskje vises igjen på mindre 
forbruk på stikks tilhørende blåreseptordningen? Dette er budsjetter som tilhører ulike 
departementer og en stiller spørsmål om det ikke bør overføres midler mellom disse. For å få det til 
må saken fremmes til fagdirektørene.  
 
Det må innhentes tall med hjelp av Sykehusinnkjøp og andre for å lage ett reelt kostnadsbilde. 
Dette presenteres som en sak til fagdirektørene. Da kan fagdirektørene løfte dette opp til nasjonalt 
nivå om de ønsker.  
 
NNB er enig om at det lages ett notat som skal til fagdirektørene. En intern arbeidsgruppe i NNB 
opprettes til å lage denne saken; Gunn, Jon og Bjørn.   
Dette er en fin sak å vise at NNB ønsker å være en rådgiver for fagdirektørene.  
 

Notatet/saken presenteres i neste NNB møte for godkjenning før oversendelse til fagdirektørene. 

28-2020 
Omnipod og Medtronic pumpe. Hvordan stiller vi oss til bruk av dette for andre 
medikamenter enn insulin? 

 
Dette er en sak som kommer via Telemark som melder at de har fått en henvendelse på bruk av 
insulinpumpe til annet medikamentbruk enn insulin. Det har de avslått, men hører at andre 
HF’ene godkjenner det. Stemmer det?  
 
Dette er ikke noe som mange kjenner til.  
Her må vi være oppmerksom på at om ett apparat skal brukes på annen måte eller med annet 
legemiddel enn det som er tiltenkt, så må det tas opp med leverandøren av utstyret for 
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godkjenning av denne type bruk. Eller så må sykehuset ta en risikovurdering på behandlingen og 
ta på seg ansvaret som leverandør og være bevisst på at behandlingen er verd risikoen i tilfelle 
etterspill.  
 
Hvis en mener at en slik behandling skal gjennomføres så skal spesialisthelsetjenesten skal dekke 
behandlingen, men det er ikke sikkert at det skal være BHM.  
 
Ett annet spørsmål som kommer da er at anbudet er på insulin, ikke noe annet. Hvordan påvirker 
det anbud og budsjetter hvis dette øker i omfang?  
 
Viser ellers til lengre mailkorrespondanse i ettertid av møtet 

29-2020 
Info ang innlegg fra Departement  

 
Det innlegget Departementet skulle ha på Olavsgaard er utsatt. Det forsøkes å finne ny dato og 
klokkeslett til ett innlegg som da heller holdes på skype. Det kan mulig bli på nyåret. Jon purrer på 
dato.  
 
Departementet er bedt om å ha ett innlegg om vår rolle, men de ønsker å ha tema om 
helsefellesskap. Vi ønsker oss ett mer spisset tema mot behandlingshjelpemidler. De er bedt om å 
lese rapporten fra arbeidsgruppe 7. 
 
Jon opplyser at også RHF’ene ønsker å få invitasjon til dette 
 
Det ble diskutert ulike erfaringer med helsefellesskap.  
Gunn sier de tas mer og mer med i prosessene til planlegging av hjemmesykehus.  
Kamilla forteller at de har presentert BHM til Helsefellesskap (Helse og sosialsjef i div kommuner, 
ledere for klinikker etc). Ønsker å få til ett mer sømløst flyt av info.  

Dag sier at de har noe som heter Kunnskapsbroen som er en fellesløsning. De er og representert i 
tverrfaglig fylkesmøter og kommuner. Mange saker på overordnet nivå. 

30-2020 Nye representanter HSØ. Har det kommet noen avklaringer? 

 
Disse blir Helse Sør-Øst sine nye medlemmer fra 1.1.2021: 

  

• Magne Rønningen Nordhus (Sykehuset Innlandet HF), 

Magne.Ronningen.Nordhus@sykehuset-innlandet.no  

• Kjersti Linneberg (Vestre Viken HF), SBCARK@vestreviken.no  

• Kathrine Olsen (Oslo Universitetssykehus HF), UXOKAT@ous-hf.no  

  

Disse erstatter: 

• Elisabeth Fahlstrøm ( Akershus Universitetssykehus HF), 

Elisabeth.Fahlstrom@ahus.no  

• Anne Rødal (Sykehuset i Vestfold), anne.rodal@siv.no 

• Dag Søgaard (Sykehuset Innlandet HF), Dag.Sogaard@sykehuset-innlandet.no  

 

31-2020 
Eventuelt 

 
Anne Rødal: etterlyser oppdatering av kommuneoverssikt på hjemmesiden.   Kamilla og Bjørn 
har saken.  
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Kan henvise til andre nettsider ang kart og kommuner.  
Ny mal som må oppdateres i DIPS. Ting tar tid.  
 
Gunn: Har opplevd at en får dobbel så dyr faktura på ett utstyr utlevert fra apoteket (som deler ut 
for BHM). Når en BHM fakturer hverandre så bruker vi innkjøpspris.    
Dialyse: Har drevet i 1 måned. Fungere fint og veldig spennende å få til ett slikt samarbeid med 
avdelingen. Det var mye jobb i forkant med planlegging og ett grundig forarbeid med avdelingen.  
 
Jon: blir forespurt om å ha beredskapslager/pandemilager i sine lokaler noe som skaper 
plassproblemer. Ingen av de andre deltagerne har samme problemstilling.  

Olavsgaard: fremskyndet til neste år. Ca samme tid, men må unngå en messe i Tyskland som er 
15.11 – 18.11. 

 
 


