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• Rådgiver ved Nordlandssykehuset HF
• Bachelor i Informasjonsteknologi og
MBA
• Bor i Bodø

• Senioringeniør hos Bane NOR SF
• Sivilingeniør og MBA
• Bor i Trondheim

• Felles masteroppgave i økologisk økonomi ved Nord Universitet, Handelshøgskolen i Bodø 2016/2017

• Brukte case fra Nordlandssykehuset HF

Hvordan ble undersøkelsen
gjennomført?
• Befaringer Nordlandssykehuset
• Semistrukturerte intervju med 20
personer (profesjonelle) oktober 2016 –
februar 2017 (5 måneder)
• Gjennomgang av ca. 50
kildedokumenter

• Relevant litteratur med ulik faglig
tilnærming

Vårt case – juli 2016:
Brukte medisinsktekniske behandlingshjelpemidler hopet seg opp på
lager hos Nordlandssykehuset

Hva er medisinsktekniske
behandlingshjelpemidler?
Eksempel CPAP:
Beskrivelse:
• Tekniske/ fysiske hjelpemidler som
benyttes til behandling etter at diagnose
er stilt
• Brukes til å forsyne pasienten med luft,
oksygen, næring eller medisin
• Mekanisk
• Inneholder strømkrets (EE-produkt)
• Kan være engangs- eller flergangsutstyr
• Benyttes i alle aldere og livsfaser
• Gjør det mulig å unngå eller forkorte
sykehusopphold

• Lager et kontinuerlig inn mot luftveiene.
• Forhindrer pustestopp hos personer med søvnapné.
• Livsoppholdende utstyr
• Reduserer risiko for hjerte-karsykdom og diabetes

Hva er gjenbruk (ombruk)?
• “Det lille kretsløpet”
• Benytter en brukt vare om igjen uten materialgjenvinning og ny
produksjon
• Utnytter produktets levetid
• Utnytter materialer og
energi nedlagt i produktet
• Utsetter behovet for ny produksjon
og nye innkjøp
• Nest høyeste
nivå i avfallspyramiden

Utvikling hos Nordlandssykehuset 2003 – 2016:
Nye utlån av hjelpemidler øker kraftig!
Kurven knekker fra 2012!
Dominerende produktgrupper:
Samhandlingsreformen 2012!

• Insulinpumper
• Oksygenapparater
• Ernæringspumper

• CPAP-apparater

Populære forklaringer stemmer ikke!
Myteknusing......
1. «Det lønner seg ikke økonomisk»

2. «Brukt utstyr blir ikke reint nok» /
«Ingen vil bruke utstyr som andre har
brukt før»

• Årsbudsjett
Behandlingshjelpemidler ved
NLSH: kr 25 mill., herav ca. 17 mill.
Utkontraktert.
• Et sykehus har beredskap og
varierende belastning. Ledig tid
kan utnyttes. Den er allerede
betalt.
• Det er ikke dokumentert at
gjenbruk ikke svarer seg økonomisk

• MTBH kan hygieniseres etter bruk.
• Nesten ingen informanter har
motforestillinger mot flergangsbruk
• Men…: Problem med tobakksrøyk
som «setter seg»

Behandlingshjelpemidlenes
interessenter

Behandlingshjelpemiddel – typisk livsløp:
• 43 stasjoner fra produksjon til
sekundærproduksjon
• 5 av stasjonene er kritiske for
gjenbruk
• Store transportavstander –
globale distanser
• Lagring i 12 trinn
• Mange aktører - både
profesjonelle og andre

Fem stadier er kritiske
for gjenbruk:

1. Tildeler utstyr til pasient
2. Behandlingsbehov opphører,
utstyret på pasientens bopel
3. Behandlingsbehovet opphører,
utstyret på kommunal institusjon
4. Utstyret er returnert til
sykehuset, står på ureint
bruktlager
5. Brukt utstyr er klargjort, men
ikke besluttet tildelt ny pasient

Disse aktørene
har direkte innflytelse
på omfanget av gjenbruk:

A. Pasienter og deres pårørende
B. Klinisk personell
C. Personell ved kommunale
helseinstitusjoner
D. BHE-personell

Noen miljø- og klimamessige forhold
Noen fakta om
behandlingshjelpemidler:

Betydning for klima og miljø:

• Inneholder plast og metaller
• Inneholder edelmetaller
• Aktiv produktutvikling: Faset ut
ftalater og plastmyknere før
sykehuset stilte krav
• Materialbehov per apparat er
avtakende
• Bruker strøm
• Produseres gjerne utenfor Europa

• Benytter fossile råvarer og andre
ikke-fornybare råvarer
• Inneholder lite miljøgifter
• Blir mer material- og
energieffektive
• Bruker energi i drift
• Lange transporter fra produsent til
sykehus (Sidney - Bodø 15 411 km)
– gjerne via sentrallager

Noen økonomiske forhold
Noen fakta om
behandlingshjelpemidler:

Betydning for økonomi:

• Utlån av behandlingshjelpemidler = lovpålagt
tjeneste der sykehus ikke kan kreve egenandel
• Kostnad belastes Behandlingshjelpemidler, ikke
klinikkene
• Enhetspriser i Norge er lave pga. anbudspraksis
• Returordning for EE-avfall finansieres ved
miljøbegyr ved nye kjøp
• Utstyr med anskaffelsesverdi < kr 100 000
aktiveres ikke
• Lagerstyringssystem for behandlingshjelpemidler
er ikke koblet til sykehusets økonomisystem

• Inntekt fra pasientene ikke mulig, heller ikke
depositum/ pant
• Ingen kan holdes ansvarlig for forbruket
• Relativt billig å kjøpe nytt utstyr
• Det koster ikke sykehuset noe der og da å kassere
EE-utstyr
• Beholdning/ lager av MTBH vises ikke i regnskapet/
balansen. Skjulte verdier. Framstår som allerede
forbrukt.
• Lite intern kunnskapsspredning om beholdningen
av hjelpemidler

Kassasjon av sykehusets eiendom = kassasjon
av statlig eiendom
Hvilke regler gjelder?

Hva fant vi?

• Å avhende offentlig
eiendom er ingen spøk!
• Kassasjonsforskriften
gjelder. Direkte
hjemlet i Grunnloven
• Internrevisjon Helse Nord
RHF 2009: Kassasjon var
revisjonstema

• Sykehusets
kassasjonsutvalg "lå med
brukket rygg"
• Sykehusets
kassasjonspraksis syntes
å mangle overordnet
styring
• Internrevisjonen I
2009 utløste ingen varig
forbedring

Drivere for gjenbruk:
1. Avtale/ kontrakt mellom pasient
og sykehus
2. Relasjoner teknisk personell/
pårørende og teknisk personell/
personell i kommunene
3. Merking av utstyr som lånes ut
4. Holdninger hos MTBH-personell

Hindringer for gjenbruk:
1. Ingen har satt gjenvinningmål for MTBH, og resultater registreres
ikke. (Myndigheter og sykehus og sykehuseiere)
2. Ingen av interessentene er involvert i forretningsmodeller som
fremmer gjenbruk
3. Behandlingshjelpemidlenes verdi er lite synlig i sykehusets regnskap
4. Enheter som rekvirerer utstyr, ansvarliggjøres ikke økonomisk
5. Pårørende og kommuner mangler kunnskap og informasjon
6. Normer og kunnskapsmangel hos pasienter og klinisk personell

Er forbedringer mulig?
Look to NAVs hjelpemiddelsentral!
Materielle forhold hos NAV:

Organisering hos NAV:

• Låner ut hjelpemidler som skal
bedre generell funksjonsevne
hos pasient/ bruker
• Har satt interne mål for
gjenbruk:

• Sterkere samarbeid med
kommunene – faste
kontaktpersoner hos begge
parter
• Kontakt med brukerne gjennom
primærhelsetjenesten
• Kommunen henter inn
hjelpemidlene når en pasient
dør
• Bruker lokale
tjenesteleverandører

• 50 % for tunge og kostbare
hjelpemidler
• 15 % for andre hjelpemidler

• Utstyr merkes med streifetikett

Brukte behandlingshjelpemidler gir
Fire fundamenter for
forretningsmuligheter
utvikling i Bodø:
• Innovasjonsutvalget i Bodø (Avisa
Nordland 08.12.17):
• Definert vekstområder og
fundamenter for utvikling

• Privat juleselskap desember 2017:
• Kunnskapspark møter
behandlingshjelpemidler, og søt
musikk oppstår!

• Kunnskapsparken Bodø:
• Utreder forretningsmuligheter for
brukte behandlingshjelpemidler,
basert på funn i masteroppgaven

Fire vekstområder som
Bodø bør satse på:

Ambisjoner for
framtida

Marin sektor

Det grønne skiftet

Opplevelser

Mindset for endring

Helse

Smart City

Luftfart

Våre ni råd til helseforetakene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Merke behandlingshjelpemidler tydelig som sykehusets eiendom
Rutiner for melding om dødsfall. Tilgang til pårørendeinfo.
Sette mål for gjenbruk. Kreve rapportering
Samarbeid med kommunene: Utvikle bedre struktur og rutiner
Vurdere å legge om regnskapspraksis (synliggjøring i balansen)
Innføre internfakturering mellom resultatenheter
Ha et aktivt kassasjonsutvalg som oppfyller sin rolle
Utfordre interessenter til å utrede forretningsmessig salg av brukte hjelpemidler.
Etablere forretningsmodeller for dette (Sykehusinnkjøp HF og returselskapene)
Oppfordre miljømyndighetene til å sette mål for gjenbruk og gjenvinning av medisinsk
utstyr og håndheve mål overfor returselskapene.

Lenke til studien:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2457443

Takk for oss,
og lykke til!

