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                                                            Møtereferat 05.06 
Følgende var tilstede: 
Hege Bjerkeseth, Tvedestrand kommune, Kristine Kvamme, Tvedestrand kommune, Camilla O. Sunde, Gjerstad kommune, Tore Sivertsen, 
Arendal kommune, Merete Knatterud, Arendal kommune, Rune Olsen, Arendal kommune, Christian Thorbjørnsen, IKT Agder, Jan Øyvind 
Evensen, Arendal kommune, Ståle Sjaavaag, Risør kommune, Åse Bjørkholt, Vegårshei kommune, Laila Nylund, Åmli kommune, Bjørn Torgeir 
Larsen, Froland kommune, Thomas B. Torgersen, Grimstad kommune, Nils Chr. Fjærbu, Grimstad kommune,  Harry Svendsen, Østre Agder. 
 
Rune Møster fra IKT Agder deltok på sak 36/2020. 
Marthe Aarthun deltok på sak 47/2020 

Møteleder: Merethe Knatterud 
Sekretær: Harry Svendsen  
Sak 45/2020 Saksliste og referat fra 08.05 ble godkjent. 

Sak 46/2020 Status samhandling IKT Agder og Østre Agder 
Stilling som Forvaltningsansvarlig er lyst ut. Ansettelse i løpet av juni. 
Christian Thorbjørnsen og Sandra Ruiz Jimenez arbeider med oppfølging av prioriterte 
forvaltningssaker. Ressursstyring og Digi helse: oppstartsmøter i hhv juni og august. Det arbeides med å 
etablere et prosjektstyre. Beslutning om det videre arbeidet i neste møte i Porteføljerådet 17.06. 

 

 

 
Sak 47/2020 

Personopplysningsloven GDPR og fremdrift for samhandling i IKT Agder samarbeidet 
Generelt: 
GDPR- prosjekt IKT- Agder kommunene i 2018 – følge opp prosjektet / implementering av 
personvernregelverket. Rådmennene har vedtatt et styringsdokument om arbeidsfordeling IKT Agder 
kommunene og bedre samhandling med IKT Agder. En av oppgavene i funksjonen Marthe innehar er å 
følge opp konklusjoner fra GDPR - prosjektarbeid i 2018. Arbeidet med å implementere ny lovgivning 
rapporteres direkte til Rådmennene. IKT Agder er ment å være kommunenes IT-avdeling, men 
prosjekter som går utenom IKT Agder, må belage seg på ressurser i prosjektet. Prosjektleder må da 
sørge for å ivareta personvern/ informasjonssikkerhet.  
Marthe gjennomgikk de viktigste artiklene i Personvernforordningen og definerte hva som er 
behandlingsaktivitet. En av konklusjonene i rådmennenes vedtatte styringsdokument er å ikke 
iverksette et nytt GPDR - prosjekt, men sikre forbedringsarbeid og «hull» inn i det daglige arbeidet. 
Alle virksomheter som behandler personvernopplysninger skal føre behandlingsprotokoll. Froland 
pilotprosjekt på «behandlingsprotokoll» ble presentert (se nærmere i vedlagte presentasjon). 

Oppfølgingsspørsmål etter presentasjonen: 
Når skal Excel arket implementere i Draft IT? 
Arket skal nå renvaskes og gjøres best mulig før det legges inn. 
Det gjennomføres et arbeidsmøte mellom repr. fra kommunene og IKT – Agder. Christian kaller inn. 
10 % ansatte skal forholde seg til dette? 
Prosjektet i Froland vil gi erfaringer på hvem, omfang og hvordan ansatte skal forholde seg til dette. 
Erfaringene vil gradvis bli implementert til andre kommuner.  
 

 
Sak 48/2020 

 
Status i innføring av elektronisk melding dødsårsak 
Grimstad: er opprettet for alle kommunale leger, men fortsatt ikke koplet på hos fastlegene 
Vegårshei/Froland/: tatt i bruk 
Arendal: Tatt i bruk 
Åmli: uklart. 
Legevakt: Java - løsning er på plass, og det prøves ut nå. 
Ang. fastlegene: De må informeres om at de må ta dette i bruk gjennom sine journalsystemer. 
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Sak 49/2020 

 
IKT Forum  
Neste møte er 26.08. 
Saker som var til behandling 13.05 var følgende: AKSON, tjenestetyper i adresseregisteret, og 
elektronisk melding om dødsfall. Nytt fra SSHF: Covid 19 og lab svar/videosamtaler/e - meldinger fra 
fastleger til apotek/modernisering av folkeregisteret: ny persontjeneste som leverandørene til de ulike 
journalsystemene må på plass. 

 

Sak 50/2020 

 
Kjernejournal  
Status videre bredding 
Videre arbeidet i Arendal som pilotkommune pågår. 
Ønske fra flere av kommunene: 
Arendal utarbeider en «plan» for bredding som inkluderer: 
info om anbefaling, sjekklister, gode tips etc. 
Forankring av utviklingsarbeidet med Kjernejournal før sikres forankring i HLF. 
Tas opp som sak i HLF 21.08. 

  
 
Sak 51/2020 

 
AKSON  
- status i kommunene i arbeidet med intensjonserklæring 
- hvordan kan ØA – kommunene samarbeide tettere? 

Det skal gis en videre informasjon. Økende debatt i media, spesielt «Dagens Medisin» og Aftenposten. 
Modning om et fellesprosjekt i Østre Agder. Frist for inngå intensjonserklæring er 01-07. Alle 
kommuner i Østre Agder skal behandle dette før 01.07. 
Saken skal til behandling i Stortinget i løpet av 2020. 

 

Sak 53/2020 

 
Info om webinar i regi av KS – ekomp  
Merethe orienterte om saker som er på dagsorden på webinar 09.06, 10.06 og 12.06. 
Merethe sender alle på nytt. 

 
Sak 54/2020 

 
Arbeidet med e-konsultasjon 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe på tvers av fylkene for å fremme ulike varianter av virtuelle møterom 
(«Join NHN» og «Teams til administrasjon»). Det er en økende bruk av digitale løsninger for å 
gjennomføre møter. Sølvi repr i gruppen og Ståle har bistått. Ronny IKT Agder deltok også samt 
Kathrine Holmerud fra RKG. PA Consulting bistod som konsultativ støtte.  

Det ble laget en oversikt over når dette egner seg, hva kreves av utstyr og oppsett, bruksanvisning 
hvilke digitale løsninger kan brukes til hva. Dette er på en høringsrunde før det publiseres ut. 

I Grimstad er det utarbeidet prosedyrer for hvordan helsetjenesten skal gå fram med 
brukerveiledninger i ansattportlaen. Det gjøres også tilgjengelig på innbyggerportalen. 

Se vedlagte presentasjon. 

Sak 55/2020  
Fallsensorer  
– status på uttesting i Arendal og Tvedestrand 
Utprøving av «fallsensor» fra Telenor fungerer ikke tilfredsstillende. Det skal «ekstreme» fall til for at 
den utløses. 
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Sak 56/2020 

 

Integrasjon av Safemate på responsplattformen 
Telenor har besluttet å ikke supportere integrasjon av Safemate på responsplattformen.  
Hvordan forholder vi oss til det? 
Fagutvalget støtter at dette må tas opp med Telenor. Mange uttrykte skuffelse over at dette er endret, 
og Arendal mener dette kan ansees som et kontraktsbrudd. Vi må stå samlet. Det må gis kompensasjon 
ved bytte av Safemate med Safecall- Det er gjort en vurdering av safecall og de er gode. Blir mye jobb 
med integrasjon. 
Oppfølging: Saken bør tas opp i HLF – sak 21.08. Det utarbeides en kort saksframstilling. 
Marius tar kontakt Jan Øyvind. Saken tas opp i neste møte i fagutvalget 02.09.2020. 

Sak 57/2020  
Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) 
Tore Sivertsen informerte om muligheten for å ta i bruk et digitalt verktøy for registrering av 
EPI – data på KØH. 
Bakgrunn 

• Dokumentasjon overfor Sykehuset at avdelingen avlaster sykehusinnleggelser 
• Monitorering av pasientstrøm og behandlingskvalitet 
• Forenkle pålagt aktivitetsregistrering til Helsedirektoratet 

Info om kartleggings – og rapporteringsverktøy for registrering av ulike data – nasjonal rapportering. 
Et eget dataprogram skal innføres hvor alle registreres plottes inn iht det som Helsedirektoratet. 
Verktøyet kan også brukes til andre statistikkformål i eks møte med SSHF og andre. Dette verktøyet er 
mer skreddersydd for KØH enn det som brukes i Gerica. Arendal betaler ca 20 000,- for justeringer, 
tilpasninger og opplæring. Rapporteringsverktøyet er kjøpt og skal implementeres på KØH Arendal 
Se vedlagte presentasjon og video som ble vist (deler av).  

Sak 58/2020 Helse ID og innloggingsmetoder (ID-porten) 
Kopling til nasjonale e-helse løsninger – drøfte om vi skal ha felles strategi 
Hvilke betraktninger ser IKT Agder for seg. 
Sikkerhetsansvarlig i IKT Agder inviteres til neste møte. 
Bakgrunnen: 
I Kjernejournal skal vi bruke ID porten for å kunne ta i bruk Bank ISD på mobil. En kortløsningsmodell 
må utvides til å være gjeldende for flere områder. Disse løsningene må også spille på lag med AKSON. 
Det dreier seg om sikkerhet og innlogging til nasjonale e-helse løsninger – hvilke betraktninger og 
løsninger ser IKT Agder for seg dette?  
Olve Sveen blir invitert til neste møte. 

Sak 59/2020 Lokal lagring av genererte arbeidslister fra Gerica 

Når Gerica er nede har vi ikke tilgang på arbeidslistene. I dag må vi skrive ut arbeidslistene helst hver 
dag. Oslo kommune har utviklet en egen metode. Arbeidslistene blir lagret digitalt lokalt, og er da 
tilgjengelig også hvis Gerica er nede. Nils Christian har tatt kontakt med IKT-Agder angående dette.  
 
Mere informasjon om dette i neste møte i fagutvalget i september. 

Sak 60/2020 Strategisk handlingsplan for digitalisering i ØA  
Legges fram 02.09 i Fagutvalget og deretter HLF. 

Sak 60/2020 Helhetlig tjenestemodell  
Presentasjon av Kathrine Melby Holmerud. 
Tjenestemodellen for velferdsteknologi inneholder en rekke oppgaver som må løses på tvers av 
sektorer i kommunen bl.a: Adresserer behov for ressurs i kommunen som ivaretar de ulike oppgavene i 
vedlikehold av tjenesten eksempelvis: 
• velferdsteknologi i full stilling 
• gjennomgang av viktige roller som må defineres som en start til arbeidet med modellen 
• utarbeide forslag til en tilpasset Agder modell: 
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1) Hva er kommunens oppgaver? 
2) Hva er responssenterets oppgaver? 
3) Hvilke oppgaver kan evt. løses i et interkommunalt samarbeid? 

 
Viktig å sikre forankring i kommunene. 
Helhetlig tjenestemodell webinar 9. juni. Leveransefrist er 30.09.20. 


