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1 Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som 
skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler 
for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad 
behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.  

Forordningen trådte i kraft 25. mai 2018.[1] Den avløste da personverndirektivet, og har direkte virkning i medlemslandene, og krever 
altså – i motsetning til direktiver – ikke nasjonal lovgivning. På ikrafttredelsesdagen ble en rekke nyhetsnettsteder i USA blokkert for 
europeiske brukere på grunn av de nye personvernreglene.[2] Personvernforordningen er EØS-relevant.[3] I Norge trådte forordningen i kraft 
20. juli 2018.[4]  

IT-JUSS: Med innføringen av personvernforordningen GDPR får vi også nærmere reguleringer av plikten til å foreta en vurdering av 
personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger tar til, ofte kalt DPIA - Data Protection Impact Assessment. 

 

                                                            Møtereferat 08.05 
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. 
Marit Bolstad Tveide deltok på sak 36, 37, 38 og 39. 

Møteleder: Merethe Knatterud 
Sekretær: Harry Svendsen  
 Sak 36/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

Sak 37/2020 Status i samhandling Østre Agder og IKT Agder 
Ansvarsfesting og representasjon fra IKT Agder. 

Marius er i permisjon, og i mellomtiden har Sandra Ruiz Jimenez og Christian Thorbjørnsen fra 
IKT Agder ansvar for oppfølging i faggrupper. 
Gjennomført møter i faggrupper NAV og velferd hvor Digi Sos er under implementering. 
Faggruppe HOV er i prosess hvor Rune M., Sandra og Christian følger opp. 
Ressursstyringsprosjektet vil ha oppstart i juni. Digi Helse starter opp enten i juni eller august. 

Rekruttering av IKT Forvaltningsansvarlig helse: 
IKT Agder ser behovet for ny ansettelse. Det pågår et strategiarbeid med tilhørende 
organisering hvor det blir tydeligere hvor ulike funksjoner skal plasseres i organisasjonen, og 
som en del av tydeliggjøring av organiseringen vil en ny personkabal legges i løpet av mai. 

I mellomtiden meldes inn behov til Rune, Sandra og Christian.  
Tore Sivertsen påtar seg møtelederrollen i HOV videre i en periode. 

GDPR - prosjektet til IKT Agder 1 
Dokument er oversendt til Sikkerhetsforum, og arbeidet tas videre av Sikkerhetsforum. 
DPIA: 
Det følges videre opp av Sandra ift DPIA knyttet til Digi Sos. 
Marte Aarthun er ressursperson for dette videre. 
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Sak 38/2020 

 
Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak 
Christian Thorbjørnsen orienterte: 
Fortsatt enkelte tekniske problemer som det arbeides med. 
Legekontorene: Er i en skyløsning, og har tilgang via «sikker sone», men må avklare  med sin 
driftsleverandør. Innspill om at Anton Rodahl, ansvarlig for praksiskonsulentene på Agder, blir 
oppfordret til å legge ut informasjon om dette på «Praksisnytt» - informasjonarena for 
fastlegene på Agder. Legevakta: Uklar status. Christian sikrer at Legevakta blir koplet på. 

Kommunerunde: 
Froland og Risør har fått ikonet opp på skrivebordet. Vegårshei mangler ikonet og har ikke tatt 
det i bruk. Åmli mangler også ikonet, og får det heller ikke opp i nettleser på sensitiv side (IKT 
Agder følger opp på nytt). Tvedestrand: tilsynslegene har tatt det i bruk. Gjerstad: 
tilsynslegene er informert, men ikonet mangler. Grimstad: ikonet er nådd fram til Grimstad. 
Arendal har tatt det i bruk. 

Hvor mange legekontor og legevakt har tilgang på dette nå ? 
I uke 17 var det 7 kommuner i Agder som er koplet på.  
Ny informasjon vil gå ut til kommuneoverlegene. 

 
Sak 39/2020 

 
AKSON 
Målet med AKSON er å etablere en felles kommunal journalløsning, og løsninger for helhetlig 
samhandling for alle virksomheter som yter helsetjenester i Norge. Intensjonserklæring - 
konsekvenser for kommunene: 
Marit Bolstad Tveide, Froland kommune, er p.t regionkoordinator i arbeidet med signering av 
intensjonserklæringer. AKSON er en av satsingene i ehelse Agder 2030. Kommunekontaktene 
skal drive med informasjons - og saksutredningsarbeid. Alle ØA kommunene har 
kommunekontakter. Det arbeides med et felles saksframlegg. Arbeidet med 
intensjonserklæringen samordnes mest mulig. Spørsmål om økonomi er det som oftest blir 
stilt. Frist for undertegning er 1. juli, så saken må til behandling i kommunestyrene senest i 
juni – møtet. Ang. fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter:  
Det legges opp til en plattform – tilnærming som de kan kople seg på, men skal inkluderes på 
sikt.  
 
Viser for øvrig til allerede utsendt presentasjon og presentasjon på KS`s hjemmeside. 
 

 
Sak 40/2020 

 
OSS IKT Forum 
Tore Sivertsen, som er leder av IKT – forum, informerte om status i arbeidet i IKT Forum og 
hadde en gjennomgang av sakslisten til møte 13.05. 
Kommunene ble anmodet om å melde inn saker de ønsker å ta opp.  
 

 

Sak 41/2020 

 
Bredding av Kjernejournal 
Tore orienterte: Arendal, Halden, Lillehammer Gausdal, Øyer og Ringebu inngår foreløpig i 
prosjektet. Kjernejournalløsning gjennom Gerica. Teknisk fungerer det veldig fint. Det er noen 
prinsipielle spørsmål som må avklares, bl.a kreves det en sikker pålogging for alle ansatte før 
implementering. Det kan etableres en smartkort –løsning (som krever mye administrasjon 
hvis en ikke har denne løsningen fra før), alternativt kan en bruke ID – porten som er 
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tilgjengelig for alle, slik som Arendal kommune har valgt. 
 

Kjøp av Buy – pass ordning på mobil kan være en alternativ løsning da det blir gratis i bruk 
etter en etableringskostnad. Problemstilling knyttet til «sikker påkobling»: etterlyser mer 
støtte når dette skal breddes og implementeres. Hvordan sikre at vi får drahjelp fra IKT Agder 
med mål om en standardisering. Fragmenterte løsninger blir krevende tidsmessig å 
administrere. 
Vi er i en utprøvingsfase hvor det nyttig å prøve ulike løsninger som kan spilles inn 
erfaringsdialogen med direktoratet.  Mye tyder på at mobile løsninger er den rette ordningen 
med brikke som reserveløsning.  

IKT Agder utfordres på hvilke strategi som bør velges videre. Inkludert i dette er å utrede en 
kostnadsvurdering i forbindelse med bredding, og at det settes opp som sak i 
forvaltningsgruppa. 

Konklusjon: 
Christian, IKT Agder tar dette videre. Saken tas opp i et senere møte i fagutvalget. 
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)  
VKP er omorganisert seg, fått tilført ressurser og «bemanner opp igjen».  
Prioriterte områder er: 
- å utvikle retningslinjer for standardiserte grensesnitt på velferdsteknologiområdet -- - 
videreføre tilbudet om VKP- tjenester til kommuner  
- mål om at  VKP skal være et første steg mot å inkludere velferdsteknologi i en helhetlig 
nasjonal samhandlingsarkitektur. 
- VKP inn mot Digital hjemmeoppfølging hvor fokus er behovskartlegging og et anbefalt 
løsningskonsept. 

Det oppfordres til at kommunene i Østre Agder melder sin interesse for å ta i bruk VKP. VKP 
Agder skal ha innlegg på Agdersamlingen 14.05.20, hvor Thomas Torgersen presenterer 
positive erfaringer med bruk av kameratilsyn i Grimstad kommune (ref. sak 42/2020. 

  
 
Sak 42/2020 

 

Kameratilsyn Grimstad kommune 
Testes ut i enhet hjemmetjenester i Grimstad kommune. En enkeltcase utløste ideen om å 
teste ut kameraløsningen til Telenor. Løsningen: Det er 4 G ruter med sim - kort og 
abonnement. Det brukes en åpen VPN – løsning. Mye samhandling rundt testing med Telenor 
og kameraleverandør før det fungerte. Startet med planlagte tilsyn via Responssenteret og 
hendelsesbasert tilsyn. Gode kvalitet på de tekniske løsningene. Planlagte tilsyn legges inn i 
Proalert, og det har fungert. 

Utfordringer: 
Det pågår en testfase for å finne en god VKP – løsning. 
Installasjonsoppdraget er tidkrevende, og erfaring at det er behov for to kameraer. 
Lysforholdene i huset har også betydning for kvaliteten. Løsningen opp mot Proalert må 
inneholde en «fra og til dato». Store volum være tidkrevende å administrere. Det følger 
mikrofon med, som gir større muligheter, men det er også tilsvarende inngripende. 
 
Veien videre: 

 Personvernvurderinger 
 Behov for mer dokumentasjon 
 Forsterket forespørsler på bredding grunnet korona 
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Planlagte tilsyn gir god dokumentasjonseffekt da det blir journalført fortløpende. Det skal 
lages en nyhetssak på dette. 

  

 

 

Sak 43/2020 

 
Informasjon RKG 
AKSON: kommunene må peke ut kontaktpersoner og melde inn navner til Marit Bolstad 
Tveide. 

o Det arbeides med en mal for politisk behandling  
o Webinar skal gjennomføres 
o Midler også fra Nordisk Ministerråd til avstandsoppfølging 

COVID 19: Det arbeides med å få på plass en datahandleravtale, bl.a organisering av 
tjenesten, betalingsmodell og samarbeidsavtale. Den blir tilgjengelig på iOS og Android.  
Innovasjonspartnerskap: Det jobbes med en langsiktig modell (2023) ift til hvordan gå frem ift 
en ny anskaffelse. Planen er å ha en felles løsning som dekker behovet innenfor innen 
trygghets- og varslingsteknologi, medisinsk avstandsoppfølging og velferdsteknologi for barn 
og unge.  
«E-helse Agder 2030»: Det arbeides med etablering av felles styringsgruppe som en del av 
satsningen «E-helse Agder 2030». Fylkeskommunen og SSHF er kontaktet. 
Fagskolen: Flere søkere til høyere yrkesfaglig utdanning i velferdsteknologi for fagarbeidere 
innenfor helse. 
Ny nettside er blitt forbedret  - https://www.ehelseagder.no/           

 

Sak 44/2020 

 

Eventuelt 

•      Ny versjon LMP Android - varsel/markering av Covid-19  
        I Gericas system, «Mobilpleie», kan det registreres om en pasient er Covid  
        19 – smittet. IKT Agder kan gjennomføre oppgradering.          

•     Henvendelse fra «Aldring og helse» - som ber om eksempler på nye     
       prosjekter knyttet til Bofellesskap med nye velferdsteknologi» 
       Ingen spesielle prosjekter foreløpig som er relevante å melde inn. 

 Tvedestrand ønsker å igangsette utprøving av hendelsesbasert løsning 
              Tvedestrand skal igangsette innledende tester av ny kameraløsning på Phoniro   
              signalanlegg, for hendelsesbasert tilsyn i institusjon. Det skal deles opp i en  teknisk     
              del (POC, Proof of concept) og en administrativ del som tar for seg ROS, DPIA, rutiner    
              etc. Strannasenteret blir prøvd som test i forhold til ny og oppdatert app. 

 Oppfølging DPIA og behandlingsprotokoll – status ? 
Saken tas opp i neste møte i fagutvalget. Erfaringer fra samarbeidet mellom IKT Agder 
og Frolands erfaringer orienteres om i neste møte.  
Marte Aarthun og Sandra Ruiz Jimenez fra IKT Agder. Det fremmes en mail til Bo 
Longum som melder inn hvem som skal orientere. 
 

 GDPR prosjektet til IKT Agder   
Se informasjon om dette i sak 36/2020. 

 


