
Fagutvalg Digitalisering, Helse, omsorg levekår 

IKT forvaltning helse  
 

Agenda 
Møtested: Arendal kultur og rådhus 

Møterom: 256 Eydehavn 

Dato: 05.03.2020 

Tid: 09.00 – 15.30 

Lunsj: 11.20 – 12.00 

Møteleder: Merethe Knatterud 

Sekretær: Marius Emilson Holmesland 

 

Saksnr + 

klokkeslett 

Tema Ansvar 

14/20 

09:00 - 09:15 

Velkommen 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Innkalling og saksliste godkjent 
- Rune Olsen fra Arendal kommune inn i fagutvalget 

for Digitalisering - vedtatt 

Merethe 
Knatterud 

15/20 

09:15 – 09:25 

Status fra IKT Agder:  
- forvaltning av innføringsprosjekter, herunder DigiHelse, 
ressursstyringssystemprosjekt og mobilt utstyr 
- plan for Marius’ permisjon 
- ønske om deltakelse i tverrfaglig arkivgruppe 

- Ståle, Tore, Bjørn Torgeir, Nils Christian og meg 
(Marius) tar et formøte om å finne en ressurs mtp 
tverrfaglig arkivgruppe 

Marius 
Holmesland 

16/20 

09:25 – 10:05 

 

Informasjon fra Personvernsombudet 

Til diskusjon: 
- Bevisstgjøring på informasjonen som synliggjøres i våre IT-
systemer, ref Oslo kommunes bot f.eks. 
- Rutiner på plass? DPIAer? 

- Ny stilling pga GDPRreglementet siden 15. august 
- Mulig å henvende seg til Marte angående rutiner 

rundt personvernsproblematikk 
- Fellesområder skal stenges fra 2021, ny digital 

lagring 
- Kan kobles på prosjekter for å utarbeide DPIAer 
- Personvernsombudet har en rådgivende funksjon, 

ingen sanksjonsmuligheter 
- Datatilsynet er sanksjonsmyndighet, det er store 

bøter det er snakk om 
- Egen journalføringsplikt og lov, ikke lov å slette 

journaldokumenter for eksempel, men 
personopplysninger skal i utgangpsunktet ikke 
lagres med mindre det er gitt samtykke til det 

Marte Aarthun 
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- Vært gjort en stor jobb mtp GDPR når det ble 
innført, levert til Sikkerhetsforum, men det er et 
inntrykk om at det stoppet litt opp der 

- Arendal ønsker å legge GDPRoversikt i QM+ slik at 
systemansvarlig i QM+ kan se hvem som har 
ansvaret for dette 

- Er det dokumentert at det er vurdert noe etter 
beste evne, vil det i hvert fall vise at GDPR er tenkt 
på 

- Hvem har ansvaret i kommunen? Rådmennene er 
litt rådville 

- Alle maler i forbindelse med GDPR/samtykke o.l. kan 
deles innad i regionen, de som lager noe kan sende 
det til Marte for å få delt det videre til de andre 
kommunene 

 

Forslag: Sikkerhetsforum får ansvaret for å utarbeide en 
ansvarsmatrise over GDPR i kommunene 

Harry ønsker å lage et prosjekt for å finne ut av hvem som 
har ansvaret o.l.  

Marius tar det til HLF – fagutvalget er bekymret over GDPR 
Marte møter 24. april i HLF og blir invitert som observatør i 
fagutvalget 

10:05 – 10:15 PAUSE  

17/20 

10:15 – 10:25 

Røykvarsler tilkoblet trygghetsalarm – saksframlegg 

- Arendal kommune, grovt overslag 3 millioner bare i 
utstyr, 5000 per bolig 

- Tas opp videre i HLF 
- Hva er ansvaret vårt? 
- Risør; 20 stk som kanskje har en effekt av dette – 

skal det tas en vurdering på hvem som trenger det 
og ikke og hvem som skal gjøre det? 

- Ansvaret for brannsikring ligger hos kommunen 
- Trondheim leverte røykvarsler til alle 
- Når skal boenheten sikres fullt ut? Er det i påvente 

av sykehjemsplass? 
- Kan kommunen tilby dette for brukerbetaling? 

Svaret er nei, det vil føre til forskjeller 
- Finnes det et skjema for hvem som er risikobrukere 

fra ØABVs side? 
- Tverrfaglig ansvar 
- Lik tildelingspraksis i alle kommuner 
- Viktig med ansvarfordeling  
- Forslag til vedtak endres til at fagutvalget ønsker at 

det gjøres til et prosjekt 

Marius 
Holmesland 
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- Jan Ståle og Jan Øyvind legger fram 
problemstillinger rundt GPS koplet mot 
Responssenteret i HLF – møte 20.04. 

- Se saksframlegg for oppdatert forslag til vedtak 
18/20 

10:25 – 10:35 

GPS koblet mot responssenteret – saksframlegg 

- Se saksframlegg for oppdatert forslag til vedtak 

Marius 
Holmesland 

19/20 

10:35 – 10:45 

NHNs videoløsning – saksframlegg 

- Se saksframlegg for oppdatert forslag til vedtak 

Marius 
Holmesland 

20/20 

10:45 – 11:20 

Kartlegging og utredning om alternative 
kommunikasjonsmidler – interkommunalt samarbeid i Østre 
Agder? 

- Barn som trenger alternative 
kommunikasjonsmidler, er avklart hvem som har 
ansvaret for 

- Voksne som trenger alternative 
kommunikasjonsmidler, er det uavklart hvem som 
har ansvaret for 

- I Østre Agder er det habiliteringstjenesten via en 
dedikert lege på sykehuset som har hatt ansvaret 
for dette, men hen har gått av med pensjon  

- Hvem ivaretar dette ansvaret videre? 
- Det er ingen spesifikk utdanning du trenger for å 

kunne gjøre dette 
- Det ønskes et interkommunalt samarbeid på dette 
- Spesielt på ALSfronten er dette viktig, de trenger 

hjelpemidler 
- Hva kan videreføres fra barn? 
- Små stillingsprosenter gjør at det er vanskelig å 

opparbeide seg, og beholde kompetansen 
- Voksenopplæringen bør utfordres på dette for å 

avklare ansvarsforhold 
 

Forslag:   

I henhold til sak 43 /2019 og 02/2020 i HLF settes det ned en 
arbeidsgruppe som utgår fra fagutvalget for digitalisering. 
Arbeidsgruppa foreslås bestående av følgende personer: 

Jan Øyvind Evensen, Arendal kommune 
Nina Saga, Åmli     
Lene Midtstøl, Arendal kommune 
Per Helge Eriksen, Froland kommune 
Heidi Blom Olsen, Grimstad kommune 
Kristine Kvamme, Tvedestrand kommune 
Representant fra NAV Hjelpemiddelsentralen 
Representant fra Voksenopplæringen i en av kommunene 

Lene Midstøl og 
Anne Sofie 
Rønningen 
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Arbeidsgruppa utformer forslag til mandat for 
arbeidsgruppa som godkjennes av HLF i påfølgende møte. 
Samhandingskoordinator /fung. dig rådgiver konstituerer 
gruppa. 

11:20 – 12:00 LUNSJ  

21/20 

12:00 – 12:15 

Plan for bredding av Kjernejournal i Østre Agder 

- NHN bestemmer hvem som skal være nestemann 
- Visma har ingen integrasjon p.t. 
- Østre Agder ønsker å være tidlig ute og melder 

interesse 
 

Tiltak: oppdatere tiltakslisten slik at vi har oversikt over hva 
vi gjør og innfører nå 

Marius 
Holmesland 

22/20 

12:15 – 12:35 

Single signon i Gerica (EPJ) 

- avventes 

Bjørn Torgeir 
Larsen 

23/20 

12:35 – 12:45 

OSS IKT Forum – ønskelig med innspill til saker fra 
fagutvalget 

- fast spalte fra nå 
- OSS fungerer fint i Agder, men hva med utenfor 

Agder? Utenfor mandat for øvrig 
- Ta en titt på mandatet til OSS IKT forum for å 

tilstrebe samhandling utover Agder 

Merethe 
Knatterud, Tore 
Sivertsen 

12:45 – 12:55 PAUSE  

24/20 

12:55 – 13:10 

 

Innspill til RKG/ALLinnI4Helse/USHT: 
brukercaser/brukererfaringer med tanke på generell 
velferdsteknologi – medisindispenser, elås osv. – et skjema 
som gir et raskt overblikk over eventuelle gevinster 

Til drøfting: 

Gevinstrealisering velferdsteknologi – 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? 

- Presentere de forskjellige enhetene; hvem er USHT, 
hvem er ALL, hvem er I4Helse 

- Utsettes til neste møte da Grimstad kommune 
v/Silje var forhindret fra å møte  

Harry Svendsen 

25/20 

13:10 -  

Eventuelt L 
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Automatisk rapportering fra responssenter til kommunal EPJ 
via VKP – erfaringer fra Arendal og Grimstad samt eventuelle 
tekniske utfordringer 

- Telenor sier at «VKP» er klar til bruk 
- Arendal er pilot og det fungerer fint, men de var ikke 

klar over at det skulle kommersialiseres nå 
- Direktoratet for eHelse kommer med en avklaring 

på dette i april, det avventes videre avklaring inntil 
denne foreligger 

- VKP inn på tiltakslista 
 

«Min vakt» - Ressursstyringssystem – 100 % skybasert 
arbeidsplanlegging og vikarhåndtering. 
Spørsmål: 
Hvordan fungerer systemet «Min Vakt» - krever stor 
ressursbruk. Erfaringer også fra andre kommuner er det 
samme. 

- Anne Knutsen og Ståle har snakket om integrasjoner 
i MinVakt 

- Når det kommer nye prosjekt bør 
forvaltningsansvarlige inkluderes i prosjektet og 
informerer fagutvalget 

- Marius kaller inn til møte med systemansvarlige for 
MinVakt, representant fra Lønn i hver kommune og 
John van der Linden fra IKT Agder for å bli enige + 
Erik Fage 

    
Konklusjon: 
Gjennomføre et fellesmøte for å drøfte helt konkret og 
praktiske erfaringer. Marius tar initiativ til møtet. 


