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NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FORBEHANDLINGSHJELPMIDLER 
 

Møteleder: Jon Bruun-Hanssen Tid:  0900-1300 

Referent: Jon Bruun-Hanssen Sted: Skype 

Deltakere: Bjørn Grytli, Gunn Krogenes Larsen, Kamilla Albrigtsen, Jon Bruun-
Hanssen, Ingunn Jonsdottir, Dag Søgaard, Anne Rødal, Kjersti Linneberg, 
Magne Rønningen Nordhus, Kathrine Olsen 

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 

32-2020 Presentasjon av nye medlemmer 

 Fra nyttår får vi 3 nye medlemmer i NNB som fikk presentert seg. Dette er: 

• Kjersti Linneberg, avd.leder Vestre Viken. Jobbet 2,5 år med bhm 

• Magne Rønningen Nordhus, seksjonsleder sykhuset innlandet. Jobbet med bhm 

siden 2005 og seksjonsleder i 5 år 

• Kathrine Olsen, avd.leder OUS, Jobbet med bhm siden 2004 og tidligere vært 

medlem av NNB 

33-2020 Utlevering og fakturering av utstyr levert ut fra andre foretak enn eget. Mulig 
å få likhet på dette? 

 Enige om at arbeid ikke skal faktureres og at man følger avtalepris. Ellers bør en ha en 

kommunikasjon mellom de det gjelder for å avtale nærmere 

34-2020 Info sak ang kostnader CGM 

 
Bjørn informerte om funn i tallene levert fra HELFO som viser en betydelig reduksjon 

i refusjoner til fingerstikk. NNB er enig om å gå videre med beregningene for å 

fremlegg notat 

35-2020 Info ang gjennomgang av nettside(behandlingshjelpemidler.no) 

 Hjemmesiden har hatt en betydelig økning i antall visninger etter at pandemien traff 

Norge. Det er nå ca 17000 visninger pr måned. Vi ser at det er viktig å holde siden 
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oppdatert og at den bør revideres.  Det ble oppnevnt en redaksjonskomite bestående av 

Bjørn, Kamilla og Dag som skal ser nærmere på hva som må/bør gjøres.  

Kom forslag om å bytte plattform men vi stiller oss avventende til dette foreløpig.  

36-2020 Info ang innlegg fra Departementet og årlig seminar 2021 

 
-Er avtalt digitalt innlegg fra Departementet den 21. januar(men ble avlyst i siste liten) 

-Årlig seminar for behandlingshjelpemidler er booket på Olavsgaard den 2.-4. 

november 2021 men har mulighet for avbestilling om situasjonen ikke endrer seg 

37-2020 Informasjon Medusa og systemeierstyret 

 
Bjørn, Jon og Gunn informerte generelt om arbeidet som gjøres. Følges opp i neste 

møte 17. Februar 

38-2020 Info ang årsrapport 

 
Jon informerte om årsrapport og ba om innspill til denne. Rapport sendes ut for 

gjennomgang for gjennomsyn før den sendes til postmottak og fagdirektørene i 

RHF`ene 

39-2020 Møteplan 2021 

 
Enighet om å fortsette med skypmøter frem til sommeren for å se på situasjonen da. 

Stort savn etter å kunne møtes igjen. 

1. møte 17. Februar for så en gang pr måned frem til og med juni. Jon sender 

innkallelse 

40-2020 Eventuelt 

 • Initiativ ovenfor Sykehusinnkjøp om å få oppdatert informasjon på 
sine nettsider 

Sende forespørsel til SI om de kan oppdatere fortløpende slik at det er enklere å følge 

med på hva som er gyldig avtale og hva som er planlagt lagt ut på anbud 

• Resirkulering av utstyr. Kan det etableres en anbefaling på dette? 

Enighet om at dette kan synes vanskelig, men leverandører er nå pålagt å beskrive 

desinfeksjonsmetode i sine anvisninger 

• CGM ødelagt i røntgen, MR, CT. Noen flere som har opplevd dette 

Er kun Sørlandet sykehus som har opplevd dette så synes ikke som et utbredt problem 

 
 


