
Fagutvalg Digitalisering, Helse, omsorg levekår 

IKT forvaltning helse  
 

Agenda 
Møtested: Arendal kultur og rådhus 

Møterom: 256 Eydehavn 

Dato: 31.01.2020 

Tid: 09.00 – 15.30 

Lunsj: 11.15 – 12.00 

Møteleder: Merethe Knatterud 

Sekretær: Marius Emilson Holmesland – Vivian A. Grande 

 

Saksnr + 

klokkeslett 

Tema Ansvar 

01/20 

09:00 - 09:15 

Velkommen 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Godkjent 

Merethe 
Knatterud 

02/20 

09:15 – 09.45 

15 min + 15 
min 

Røykvarsler tilkoplet trygghetsalarm – informasjon fra Østre 
Agder Brannvesen 

- 4 av 100 alarmer gir uttrykning 
- Brannvesenet rykker ut når ingen kan bekrefte at det 

ikke er brann 
- ØABV har vanntåkeanlegg som slår seg på når 2 

røykvarslere går, slukket en brann i natt 
- Direkte koblet til 110 
- ØABV er for, trygghetsalarm og røykvarsler går hånd 

i hånd 
- Plassering av røykvarslerne må være lur 
- ØABV anbefaler klart at røykvarslere er koblet med 

trygghetsalarm 
- Responssenteret siler alarmene veldig bra 
- Likevel et driftsressurser spørsmål; hvem bytter 

batterier og annet vedlikehold 
- ØABV kan gi råd til hvem som burde ha; enkelte 

særlige risikogrupper, og tar gjerne en dialog rundt 
veiledning om plassering av alarmer og effektiv 
innføring. 

- Økonomi er stikkord – prisen mot responssenteret bør 
vurderes, hvordan gjør man det? 

- Gjensidigestiftelsen og Sparebanken Sør – lov å søke – 
samarbeidsprosjekt om felles anskaffelse? 
(tilskuddsportalen) 

- Brannsikkerhet er en del av tryggheten 
- Politisk mål at folk skal bo hjemme så lenge som mulig 
- Vanlig boligalarm med røykvarslere er godt nok 

 

Petter Vinje 
Svendsen og 
Frank - ØABV 
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Tas opp videre i neste møte; fagutvalget lager forslag til vei 
videre/felles strategi, og løfter et forslag til HLF.  

03/20 

09.45 – 10.10 

10 min + 15 
min 

Informasjon om GPS koblet mot responssenteret.  

- Gode gevinster, men hos de som kanskje trenger det 
mest er ikke pårørende så til stede som man ønsker 
eller de ikke har smarttelefon/henger ikke med på 
teknologisk utvikling 

- Etablere noe på KØH på Myratunet? 
- Arendal: GPSer leveres ikke ut med mindre pårørende 

er med, pårørende er suksesskriterie 
- Utvikling og tilknytning til responssenteret har gått 

veldig sakte pga to forskjellige leverandører 
(SafeMate vs Telenor) 

- Arendal vurderer å lage et tilbud for Østre Agder 
- Responssenteret problematiseres med at de får 

kunder utenfor Agder og dermed drives som en 
business 

- Hvem forvalter kontraktene med responssenteret? 
- Ønske om at fagutvalget enes om at responssenteret 

må levere, hvor er kommunikasjonsbristen på 
tilbakemeldinger? 

- Ønsket må gå til HLF som må be om en forklaring fra 
RKG 

- Tilbakemelding på svikt av teknisk utstyr – hvor går 
dette? 

- Juridisk oppfølging av kontrakten, hvem har det? 
- Responssenteret har ingen integrasjon med 

SafeMatekartet 
- Marius, Ståle, Silje og Jan Øyvind utarbeider et 

forslag til neste HLF 
 

Saksforslag til HLF/styringsgruppen: 

Hvem forvalter kontraktene med responssenteret? Struktur 
og strategi på kontrakten, opsjon? OFA. 

Fagutvalget ønsker å få på plass en felles løsning med 
responssenteret for GPS, for Østre Agder kommunene.  HLF vil 
bli bedt om å prioritere dette i RKG slik at man kan finne en 
løsning. Ønskes løst så fort som mulig. Innspill fra Silje om 
bakgrunnen for saksforslaget. (Innhent dette) Melde inn som 
avvik.  

Enten må vi rigge oss selv i ØA – eller så må vi ha på plass en 
avtale med responssenteret 

Jan Øyvind 
Evensen 

10.10 – 10.20 PAUSE  
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04/20 

10.20 – 10.55 

10 min + 15 
min 

NVP barn og unge – spredning 

- Norsk Velferdsteknologi Program (NVP) 
- Signalet fra Direktoratet i 2020: 

o Etablert ordentlig i uttestingskommunen 
o Kobling mot trygghet og varsling 
o Spredning til kommuner 

- Samarbeidskommuner; Grimstad, Sogndalen og 
Farsund 

- Hvordan spre informasjon? 
o Innspill fra AU RKG 

- Risør skal søke om midler til spredning av informasjon 
- NVP barn og unge – 7/8 kommuner som er med i 

prosjektet 
- Ikke utvikle ny teknologi, men bruke eksisterende 

teknologi 
- Hvor går dette videre? Hvem skal betale? 
- Velferdsteknologi har stort potensiale for denne 

gruppen av brukere 
 

Fagutvalget tar informasjonen fra Risør til etterretning og 
ønsker at Risør fortsetter å holde fagutvalget oppdatert på 
status. 

Ståle Sjaavaag 

05/20 

10.55 – 11.15 

10 min + 10 
min 

Hvordan forbereder vi oss på AKSON?  

- Akson er egentlig todelt 
o Felles kommunal journal 
o Samhandlingsløsninger 

- Ønskelig at halvparten av Norges befolkning går inn 
for Akson 

- Kommunene bør eie 50% av Akson Journal AS som 
skal drifte og utvikle denne løsningen 

- Ønskelig at Agderkommunene sier ja til 
intensjonserklaringen 

- Forhåpentligvis kommer dette opp som sak i 
Stortinget før sommeren slik at det blir vedtatt, eller 
ikke, og dermed satt i gang eller ei 

- Hvilken samhandlingsform ønsker man 
o Sende og motta 
o Slå opp og tilgjengeliggjøre 
o Endre og dele 

 
Fagutvalget følger føringen fra Styringsgruppen i forhold til 
intensjonsavtalene til AKSON, ref Styringsgruppemøte 
22.11.19. 

Nasjonale ehelseløsninger 

- Ny fane i Kjernejournal hvor epikriser og andre 
journaldokumenter fra spesialisthelsetjenesten gjøres 
tilgjengelig for de det gjelder 

Tore Sivertsen 
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- Kjernejournal, DigiHelse, VKP og SFM/PLL er 
datadeling som er på vei og vil bli tilgjengelig før 
Akson journal 

- Må være et krav i eHelseloven at alle kobler seg på de 
fellesløsningene som er (SFM, DigiHelse, Kjernejournal 
o.l.) 

- Kun vernepleier/sykepleier/lege skal ha tilgang til SFM 
- Spredning av Kjernejournal til resterende kommuner 

i ØA – sak til neste møte 
- Inkludere interessenter i videre arbeid mtp de 

forskjellige fellesløsningene 
- Innlogging til Kjernejournal skal gjøres med BankID, 

enten på mobil eller brikke eller smartkort, men aller 
helst BankID 

 

Fagutvalget ønsker bredding av de nye nasjonale 
samhandlingsløsningene, når erfaringsrapportene fra pilot er 
ferdig. Dette løftes inn for Styringsgruppen når det er klart. 

11.15 – 12.00 LUNSJ  

06/20 

12.00 – 12.15 

15 min  

Bruk av video til møter, undervisning/ opplæring, samhandling 
– (standardisering, verktøy, infrastruktur mm) 

- Utfordringen ligger i personvernet 
- Bruk hva som helst, så lenge det er gjort en 

risikovurdering 
o Teams f.eks. er ofte ikke godt nok 

- NHN har løsninger på dette som er kryptert 
o Dedikert support 
o Servere står i Norge 
o Koster penger 

- Den som inviterer, må sitte på utstyret 
- Sykehuset har en del studioutstyr 
- Risør og Grimstad har utstyr og bruker det mye 
- Kommunene drøfter dette på hjemmebane rundt 

ønske om dette – Vivian sender en onepager til alle 
- KAN gjøre et felles utskrivningsmøte på video for 

kronikere f.eks. 
 

Forslag til sak fra fagutvalget til HLF: sensitiv video må gå 
gjennom NHNs løsning for å ivareta personvernet. Utstyr og 
infrastruktur bør bestilles fra IKT Agder. Fagutvalgets 
medlemmer drøfter dette på hjemmebane. Ståle lager en 
forenklet gevinstanalyse til neste fagutvalg, Fagutvalget 
utarbeider et felles tiltak som løftes til styringsgruppa.  

Ståle Sjaavaag 

07/20 

12.15 – 12.45 

Digitalt tilsyn som tjeneste – når gir dette gevinster? 

Overføres til neste møte – eventuelt etter at 
gevinstkartleggingen er klar 

Atle Arntzen – 
Grimstad 
kommune 
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15 min + 15 
min 

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 

Fagutvalget anmoder ALLinniI4Helse/USHT om å utarbeide 
et system for deling av gevinstrealisering knyttet til ulike 
velferdsteknologi. 

 

08/20 

12.45 – 12.55 

10 min 

Informasjon fra styringsgruppen – se presentasjon for detaljer 

1. DigiHelse – prosjektforslag vedtatt, til porteføljerådet 
for prioritering og ressurssetting 

2. Mobile enheter i pleie og omsorg – prosjektforslag 
vedtatt, til porteføljerådet for prioritering og 
ressurssetting 

- Forslag om nytt ressursstyringssystem fra «RS» - 
kommunene 

o Må rigges ordentlig og gjennomføres på en 
god måte 

o Innspill fra fagutvalget innen onsdag 5. 
februar – forslag til prosjektoppdrag og 
forprosjektets rapport sendt til fagutvalget  

o Prosjektoppdraget, inklusive fagutvalgets 
kommentarer presenteres i styringsgruppa 13. 
februar 

- Ikke en diskusjon om leverandør/løsning, men om 
funksjoner og muligheter i løsninger på markedet.  

 

Vivian Grande 

09/20 

12.55 – 13.05 

10 min 

Status pågående tiltak og prosjekter 

- Legemodul 2.0 (Gerica) 
o På plass og i bruk der det gjelder 
o Legene er fornøyd og bruker det 

- PostUt 
o Fungerer bra 

- eRom 
o i gang 

- Velferd 
o I gang 

- FlyVo 
o 14. februar oppstart 

- Profil 
o I gang 
o Egen opplæring på arkivkjernen 
o 1. og 2. mars stedsbestemt opplæring 

Vivian Grande 

13.05 – 13.15 PAUSE  

10/20 

13.15 – 13.45 

Nye tiltak og prosjekter 

- Ressursstyringssystem 
o Egen faggruppe? 

Vivian Grande 
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30 min - Integrasjon Xledger – Gerica 
o Grimstad holder på å integrere Gerica med 

Xledger – kjører prosessen selv  
- Integrasjon Velferd – Gerica for 4 resterende 

kommuner (de andre har fått denne gjennom ERP2 
prosjektet) må håndteres i IKT Agder som eget 
prosjekt – prosjektforslag må utarbeides. 
Vivian/Marius organiserer dette med IKT Agder. 

o  
11/20 

13.45 – 13.55 

10 min 

Kjapp infosak 

- Modernisering av folkeregisteret 
o Gjøres på samme måte som med nye 

kommunenumre – kartlegging av aktuelle 
systemer gjøres først med systemansvarlige  

- Nye kommunenummer 
o Gi beskjed til Christian (IKT Agder) når alt er 

ferdig  
o Profil: egen løsning 

Vivian Grande  

12/20  

13.55 – 14.25 

30 min 

Virksomhetsplan for Helse- og Omsorgslederforum 

- Innspill til punkter i handlingsdelen 
 

- Ønske om å ivareta de nasjonale 
samhandlingsløsningene 

Marius Emilson 
Holmesland 

13/20 

14.25 -  

Eventuelt 

- Digitaliseringsrådgiver inn i RKG Arbeidsutvalg 
o Ja, men ikke påta seg sekretariatsoppgaver 

- Møteplan andre halvår (vedlagt) 
o Sendt ut 

- Behov for opplæring/informasjon rundt MinVakt ift. 
ERP2; avklares med prosjektet i møte 4/2 (dette er en 
prosjektoppgave, ikke forvaltning). 

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

o Settes opp som sak til neste gang (Lene 
Midstøl, Anne Sofie Rønningen, Per Helge 
Eriksen) 

- FlyVo sikker sone – ROSanalyse 
o Snakke om ROSanalyse – personvern på neste 

møte (kall inn personvernombudet) 
- Digitale løsninger for helsestasjon (Ståle) 

o ROSanalyser – bør deles mellom alle 
kommuner 

o Hvor er prosedyren for brudd på personvern? 
- Info om Samarbeid om Velferdsteknologi Agder 
- (Kjernejournal) 

 

 


