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Sak 27/2020 

 

Gevinstrealisering - utprøvingsarena 
Innledning: 
Gevinstrealisering velferdsteknologi utprøving av ideer, brukercaser og 
brukererfaringer – hvor går en kommune for å teste ut et velferdsteknologiprodukt 
med tanke på effektmåling og gevinstrealisering? 
Summen av slike henvendelser fordrer et system for tilbakemelding av effektmåling 
og gevinstrealisering. Hvem skal ha ansvar for dette? 

Flere modeller kan vurderes: 
- Innføringsprosjektet for velferdsteknologi på Agder har et system som kan brukes til 
utprøving . Agder Living Lab (ALL) som inngår i Utviklingssenteret i Grimstad kan være 
et «knutepunkt» som ivaretar koordinatorfunksjon når en kommune ønsker å få 
bistand til videreutvikling av en ide/erfaring. Saken tas opp på nytt med USHT og tas 
inn igjen i fagutvalget på et egnte tidspunkt.  

 

Sak 28/2020 

 

Prosjektmandat for en vurdering av Østre Agder struktur for 
hjelpemiddelforvaltning og Alternative Kommunikasjonshjelpemidler (AKS) 

Konklusjon: 
Saken var til behandling i fagutvalgets møte 05.03. Grunnet Covid 19 har det ikke vært 
framdrift. Harry, Jan Øyvind og Lene Midtstøl tar saken videre. 

 

Sak 29/2020 

 

Informasjon fra OSS IKT Forum  

- Lite saker og aktivitet siste året 
- Opprettelse i 2012 var basert på innføring av elektronisk meldingsutveksling 
- Det pågår en evaluering av alle fagutvalg i regi av OSS. Tore og Harry følger 

dette. 
Innspill fagutvalget 
Flere som ikke har helt klart for seg mandatet til IKT Forum 
Innspill til saker:  
avviksmeldinger mellom SSHF og kommunene – hvordan utvikle et forbedret 
avviksskjema 
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Sak 30/2020 

 

Oppdatering angående bredding av Kjernejournal 

- Tieto arbeider med en evalueringsrapport 
- Versjon 1.0 er en større prosess – men en selvbetjeningsløsning i 2.0 versjon 

gjør det lettere å rulle ut/administrere 
- 2.0 krever en oppgradering av Gerica 
- Gjerstad ønsker kjernejournal – ikke et poeng å ta det i bruk raskets mulig – 

men få rigget det som et prosjekt. Vil gjøre det lettere å ha det som et 
fellesprosjekt. Flere mindre kommuner ønsker det samme. 

- Det koster penger til lisens – og det prinsipielle: er innloggingen 
- Må ikke gå for raskt i gang – muligens prøve det ut som et pilotprosjekt på 

mindre avdelinger. Det tekniske fungerer bra – økonomi og prinsipielle ting er 
det som må tematiseres 

Konklusjon: 
Tore orienterer mer i neste møte. 

 
Sak 31/2020 

 
Status fra IKT Agder  
 
Rune Møster orienterte om status i arbeidet med  faggrupper. 
Dette var et initiativ fra Vivian. I det videre kan Marius fasilitere (når han er tilbake fra 
permisjon), mens Christian og Sandra fra IKT Agder kan følge opp faglig/teknisk 
oppgaver. Digi Helse og Ressursstyringssystem er i prosess for å bli rigget med 
prosjektleder og andre som bør inn i dette arbeidet.   
Innspill fra fagutvalget: 
Covid 19 situasjonen krever mer omfattende bistand fra IKT Agder – en som kan lede 
også møtene og som er et kontaktpunkt inn mot IKT Agder. IKT Agder – må ta 
ansvaret for koordinering av forvaltningsgruppene 
Helse og velferd og NAV – gruppen må revitaliseres. 
HOV - gruppa: Tore leder disse to møtene – datoene må settes på nytt – Sandra blir 
med og følger opp. 
NAV– gruppa: IKT Agder løser lederoppdraget der og Sandra har oppfølging. 

 

Sak 32/2020 

 

Elektronisk melding om dødsfall/ dødsårsak 

Se egen presentasjon fra Merethe 
IKT må gjøre lokale tilpasninger. Christian Thorbjørnsen jobber for at alle kommunene 
i Østre Agder skal komme på denne løsningen. 
Må tas en aktiv testrunde for å se om alt fungerer som det skal. 
Adressen er: https://helsepunkt.no 
 

  

Sak 33/2020 

 

Beredskapsplan IKT helse, velferd og levekår  
Hva skal vi gjøre med den? Hvem bruker den? Hva er grunnlaget for denne planen? 
IKT- Agder bør si noen om hva denne skal brukes til.  Rune Møster oppfordres til å 
svare ut dette.  
Konklusjon:  
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Merethe som leder av fagutvalget lager et innlegg på teams-gruppen og tagger Rune 
Møster og Sandra Ruiz Jimenez som må svare ut dette. 

 

 

  

Sak 34/2020 

 
Status kommuner covid -19: 

- Froland: En smittet i kommunen. Sitter litt på vent. 
- Grimstad: En registrert smittet. Opprettet 8 korttidsplasser på Frivolltun med   
               tanke på å ta imot smittede. Jobbes med å få på plass stedfortredere i viktige  
               roller som systemansvarlig Gerica 
- Risør: Det er stort fokus på bruk av video, og å ta i bruk digitale kanaler.     
              Kommunen ønsker å ta kontakt med alle over 80 år. 
- Gjerstad: Fokus på digitale løsninger. Legen har tatt i bruk Confrere.  
               Hjemmesykepleien har tilgang på denne fra mobilene. Jobbes med å få på  
               plass nettbrett på institusjonen for kontakt mellom pasient og pårørende.  
               Legges planer for smitteavdeling. To smittede i kommunen. 
- Vegårshei: Ingen smittede. Laget en plan på smitteavdeling. 
- Arendal: Myratunet har gjort om 19 plasser til smitteavdeling. Det jobbes med  
              videoløsninger. Brukes også teams/ skype på ulike områder. 

 

Sak 34/2020 

 

Avstandsoppfølging for Covid -19 

Siemens har laget en app som skal kunne brukes til avstandsoppfølging av pasienter 
med Covid -19 som bor hjemme. Ståle Sjaavaag legger ut i Teams relevante 
dokumenter. Responssenteret på Myratunet er med. Evt. Ståle Sjaavaag minner på at 
han kan kontaktes hvis noen har spørsmål om videoløsninger. 

KS jobber i tillegg med å lage en quickguide på dette. 

Konklusjon: 
Ønskelig at Myratunet og Morten Lauknes informerer om dette i neste fagutvalg. 

 
 Sak 35/2020 

 
Gerica Covid -19 
Tore Sivertsen deler et dokument som blir lagt ut i teams, hvor han beskriver hvordan 
de har gjort det i Arendal med tanke på: 

- Nye diagnoser og nedlastning  
- Hvordan Arendal og Grimstad praktisk mottar positive covid-19 svar i Gerica.  
- Hvordan det gjøres i forhold til smittevern og integrasjonen mot PPS i Gerica  
 

 
 Sak 36/2020 

 

 

Eventuelt 
 Ståle Sjaavaag minner på at han kan kontaktes hvis noen har spørsmål om 
videoløsninger. 

KS jobber i tillegg med å lage en quickguide på dette. 
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