
eHelse og velferdsteknologi 
i Østre Agder

En oversikt over de viktigste innføringer og prosjekter og hva det gir oss
Ved ytterligere behov for opplysninger/informasjon, kontakt Østre 

Agder regionråds digitaliseringsrådgiver



Digiprogrammene/innbyggerdialog

Hva er det?
• Innført:

• DigiHelse er innbyggerdialog og oversikt over gjøremål 
med den kommunale helsetjenesten 

• DigiSos er utvikling av digitale tjenester for 
sosialhjelpsområdet på nav.no

• Kommer:
• DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert 
helsestasjon for ungdom

• DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ med mål om å 
møte utfordringene i det kommunale barnevernet, 
blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger

• DigiHot er en ny digital løsning for forvaltning og 
anskaffelse av hjelpemidler og tilrettelegging

Hva gir det oss?
• Enklere innbyggerdialog

• Færre telefonsamtaler
• Bedre oversikt over kommunale tjenester for brukere

• All informasjon på ett sted
• Helsenorge.no

• Ingen papirer
• Bedre arkivering
• Bedre informasjonssikkerhet og personvern



Kjernejournal

Hva er det?

• Kjernejournal gir helsepersonell 
rask tilgang til opplysninger om 
din helse

• Nyttig hvis du blir akutt syk
• Mulighet for egne registreringer

Hva gir det oss?

• Tilgang til viktige opplysninger
• Oversikt over resepter
• Nærmeste pårørende
• Spesielle 

kommunikasjonsbehov
• Sykdomshistorikk



Responssenteret

Hva er det?

• Responssenter for mottak av 
varsling fra trygghetsteknologi

• Ikke alle kommuner i Østre 
Agder er med, men alle har 
muligheten

Hva gir det oss?

• En felles håndtering av anrop fra 
trygghetsteknologi på hele 
Agder

• Høy opplevd trygghet fra 
brukere

• Mindre press på håndtering 
innad i hver kommune



Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Hva er det?

• Tjeneste som håndterer dataflyt 
mellom velferdsteknologiske systemer 
og andre ehelsesystemer som for 
eksempel pasientjournal

Hva gir det oss?

• Mulighet til å få informasjon fra andre 
systemer inn i vårt journalsystem

• Hvis responssenteret har håndtert 
en alarm, dokumenteres dette i 
deres system. Uten VKP vil ikke de 
ansatte i kommunen kunne se 
denne informasjon. VKP gjør det 
mulig.



Medisindispensere

Hva er det?

• Dispensere som gir deg en 
påminnelse om at du må ta 
medisinen din til gitte tider
• Oppbevarer medisinen din 

også

Hva gir det oss?

• Sikrere medisinhåndtering
• Enklere å kontrollere 

medisinbruken



Digitale pasientvarslingsanlegg

Hva er det?

• Signalanlegg på institusjoner
• Bærbare alarmer og mottagere

Hva gir det oss?

• Mer mobilitet for brukere på 
institusjonen
• Alarmene er bærbare, ikke 

fastmontert
• Mindre forstyrrelser for de ansatte

• Alarmene går direkte til 
pasientansvarlig, ikke til alle



Lifecare Mobil Pleie (LMP) 

Hva er det?
• LMP er programvare på smarttelefoner som 

brukes for å ta oppdrag og journalføre i Gerica 
(EPJ) mens man er ute hos bruker

• Digital assistent som hjelper deg med å holde 
oversikt over hvilke brukere som skal besøkes og 
hvilke tjenester som skal ytes hos hver

• LMP hjelper deg også med å kommunisere med 
dine kolleger og holder deg oppdatert med det 
som skjer gjennom dagen

Hva gir det oss?
• Strukturerte arbeidslister

• God oversikt over dagens arbeidsoppgaver
• Fordelt utfra kompetanse og område

• Tilgang på sikker kollegastøtte og veiledning
• Kan gi tilgang til mer informasjon ved 

akuttsituasjoner
• Integrasjon med ressursstyringsverktøyet

• Oppretter raskt arbeidslister ut fra turnus
• Sørger for kontinuitet mellom ansatte og 

brukere



eRom

Hva er det?

• Oversikt over pasientens 
tiltak/gjøremål på et nettbrett
• Enkelt å se prosedyre på hva 

som skal gjennomføres
• Kvitteringsfunksjon – utført 

oppdrag gir dokumentering i EPJ

Hva gir det oss?

• Bedre oversikt over oppgaver hos 
den enkelte pasient

• Lik informasjon til alle over hva 
som skal gjøres og hvordan

• Lik dokumentasjon på utført 
oppgave, kun nødvendig med 
ytterligere dokumentasjon ved 
avvik



ReMin – digital smittesporingsløsning

Hva er det?

• Brukervennlig løsning på 
smittesporing

• Mulighet for at smittede kan 
legge inn nærkontakter selv

Hva gir det oss?

• Brukervennlig løsning på 
smittesporing

• Enkel oversikt over smittede, 
nærkontakter, personer i 
isolasjon/karantene osv.

• Mulighet for god statistikk



Elektronisk dødsmelding

Hva er det?

• Digital løsning for å rapportere 
dødsfall til det moderniserte 
folkeregisteret og 
dødsårsaksregisteret

• Endringer meldes løpende inn 
elektronisk i stedet for på papir

• Økt kvalitet på opplysningene i 
folkeregisteret

• Raskere, rikere, riktigere

Hva gir det oss?
• Ingen papirarbeid – enkeltaktører må selv hente ut informasjon

• Raskere behandlingstid – ingen postgang

• Enklere rapportering



Digital samhandling mellom SSHF, kommuner og fastleger

Hva er det?

• Gerica (EPJ) eLink er en modul som gjør 
det mulig for Gerica å sende og motta 
meldinger til og fra omverdenen

• Visma Profil (EPJ) har også den samme 
muligheten

Hva gir det oss?

• Hjemmesykepleie kan sende eLink til 
pasientens fastlege for å etterspørre 
endringer i for eksempel medisinlisten og 
eventuelt andre medisinske avklaringer

• Mulighet for å se, sende og motta 
innleggelsesrapporter, epikriser og 
prøvesvar mellom sykehus, fastlege og 
kommunehelsetjenesten, samt melllom
de ulike enhetene i kommunen




