Fagutvalg Digitalisering, Helse, omsorg levekår
IKT forvaltning helse

Agenda
Møtested: Arendal kultur og rådhus
Møterom: Teams
Dato: 21.08.2020
Tid: 09.00 – 13:30
Lunsj:
Møteleder: Merethe Knatterud
Sekretær: Marius Emilson Holmesland
Tilstede: Merethe Knatterud – Arendal, Rune Møster – IKT Agder, Åse Namsvatn Bjørkholt – Åmli, Bjørn
Torgeir Larsen – Froland, Kristine Kvamme - Tvedestrand, Maja Jørgensen – Vegårshei, Ståle Sjaavaag –
Risør, Marthe Aarthun – personvern, Hege Irene Bjerkeseth – Tvedestrand, Silje Bjerkås – Grimstad, Jan
Øyvind Evensen, Arendal, Camille Sunde - Gjerstad
Fraværende: Christian Thorbjørnsen – IKT Agder, Anita Skogrand Kanck – fylkeskommunen, Hannelore
Karlsen Skeimo – Gjerstad, Harry Svendsen – Østre Agder (delvis)

Saksnr +

Tema

Ansvar

Status IKT Agder
- ny forvaltningsansvarlig
- status prosjekter (DigiHelse, Ressursstyringsprosjekt)
- status elektronisk dødsmelding fra både IKT Agder og
kommunene

Rune Møster og
Hamsa Ganic

klokkeslett
60/20
09:00 – 09:30
30 min

Referat: Presentasjon av Hamsa Ganic, ny
forvaltningsansvarlig. Erfaring fra interkommunalt
velferdsteknologiprosjekt i Halling siden 2018.
Ressursstyring: startet med oppstartsmøte i prosjektstyret.
Prosjektleder i ressursstyring: Rannveig Bildøy
Tidsplan ca 16 måneder
Se presentasjon for flere detaljer
DigiHelse: prosjektstyret sammensatt, men ikke ressurs fra
IKT Agder. Spørsmål om det skal være et koordinerende
prosjekt enn et stort prosjekt med eget styre. Merethe
Knatterud ønsker å være på kopi på eventuelle mailsløyfer.
Prosjektleder fra IKT Agder er ikke satt.
Elektronisk dødsmelding: ikonet er publisert og tilgjengelig i
sikker sone. Funksjonaliteten testes i løpet av neste uke.
Ikke alle kommuner har tatt det i bruk (Grimstad, Åmli,
Vegårshei).
Vanskelig å holde oversikt over dødsfall når det er endret
arbeidsmetode.
Action plan:
Oppdatering fra prosjektleder i neste fagutvalg
Elektronisk dødsmelding mot Gerica tas med videre av KS ekomp
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61/20
09:30 – 09:50
20 min

Status fra kommunene på bruk av Tjenesteadressat
«Kommuneoverlege» og elektronisk svar på positive Covid 19 fra SSHF
- Tilbakemelding fra hver kommune på status

Merethe og Tore

Referat: mer effektivt med elektronisk svar på prøver fra
sykehuset, spesielt mtp Covid – 19.
Froland, Risør (får også negative prøvesvar, jobber med det)

62/20
09:50 – 10:35
45 min

Action plan: tas opp videre i OSS IKT - forum
Kjernejournal
- videre utrulling på Østre Agder
- Covid-19 prøvesvar
- epikriser/journaldokumenter

Merethe og Tore

Referat: Kjernejournal i Gerica er testet og godkjent. Alle
Gericakommuner kan melde sin interesse til Tieto for å få
det implementert. Visma er ferdig med integrasjonen til
Kjernejournal. Planlagt ferdig i september. Innføring bør
innføres sammen med forvaltningsansvarlig. Det bør også
søkes midler fra Digitaliseringsprogrammet for økonomisk
støtte. Kjernejournal viser nå også andre prøvesvar i tillegg
til Covid – 19.
Action plan: digitaliseringsrådgiver og forvaltningsansvarlig
går sammen for å lage en plan for gjennomføring og det
økonomiske. Settes på agendaen til HOV på mandag.
63/20
10:35 – 10:50

Digital samhandling – Nye frister for innføring av epikriser og
henvisninger

15 min

Referat: Inkludert i KS e-komps mandat. Ny standard for
meldinger som sendes mellom systemer. Se presentasjon
for detaljer.

10:50 – 11:20

LUNSJ

64/20

Digitaliseringsrådgiver for Østre Agder videre?

11:20 – 11:50

-

Merethe og Tore

Harry Svendsen

Se saksframlegg

30 min
Referat: Går gjennom og informerer diskusjonsmomentene
til neste fagutvalg. Det bes om at hver enkelt kommune går
gjennom disse og kommer med eventuelle innspill.
Action plan: digitaliseringsrådigver og
samhandlingskoordinator tar kontakt med de aktuelle
kommunene og inviterer til møter i de forskjellige
kommunene.
65/20

Digitaliseringsstrategi

Marius
Holmesland
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11:50 – 12:00

Slås sammen med punktet over

10 min
66/20

Safemate vs Safecall

12:00 – 12:30

Referat: frustrasjonen fra Østre Agder tas med videre inn
mot leverandør. Mulighet for lokalisering må også være en
oppgave for responssenteret. Det kan ikke bare legges på
pårørende, noen har ikke pårørende for eksempel. Ønske
om et felles kontaktpunkt inn mot leverandør fra Østre
Agder. Mange er fornøyde med Safemate. Manglende
oppfølging på kontrakten, dette bør tas tak i.

30 min

Marius
Holmesland

Action plan: hvem er kontaktpunkt for kontrakten med
Telenor? Forvaltningsansvarlig eller digitaliseringsrådgiver?
Jan Øyvind Evensen inkluderes videre i denne prosessen.
OFA eller Kristiansand kommune som forvalter kontrakten
med responssenteret? Digitaliseringsrådgiver tar
frustrasjonen med tanke på valg av leverandør videre.
Innspill: oversikt over bestillerkompetanse i regionen i
forhold til nye anskaffelser av velferdsteknologi
67/20

Innføring velferdsteknologi Agder – runde rundt bordet

12:30 – 13:15

Referat:
Tvedestrand: Phonero på sykehjem, ressursproblematikk.
Fukt/inkontinenssensor – finner ikke en god variant, forslag
mottas med takk.

45 min

Risør: fokus på digitaliseringen. eRom er oppe og går.
Venter på løsning på lokaliseringstjenester.
Grimstad: covid – 19 har gitt utfordringer med tanke på
videre innføring av velferdsteknologi. Fokus på
gevinstrealisering.
Froland: pasientvarslingsanlegget – fungerer fint. Skal teste
ut Safecalls alarmer. Tester døralarmer og bevegelsessensor.
Åmli: starter med pasientvarslingsanlegg i løpet av året.
Gjerstad: tester ut bevegelsessenor. Jobbes med eRom.
Evondos medisindispenser vurderes.
Vegårshei: eRom – tas tak i igjen etter sommeren. Innkjøpt
Safemates utstyr.
Arendal: helhetlig tjenestemodell,
pasientvarslingsanleggene fungerer – stabil drift,
Kjernejournal breddes ut til nye områder, vurdering av
Evondos og DiaperSense
Action plan: forvaltningsansvarlig og digitaliseringsrådgiver
går sammen for å se på de økonomiske utfordringene med
tanke på velferdsteknologien. Digitaliseringsrådgiver

Alle
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etterspør en samlet oversikt over velferdsteknologi over
Østre Agder fra Silje Skeie Stray. Gevinstrealiseringer bør
deles mellom alle kommunene.
68/20

Saker til OSS IKT forum?

13:15 – 13:25
10 min

Referat: Covid-19 svar som elektronisk melding til
kommunene – mange får både positive og negative svar, det
trengs ikke.
Ved andre saker, ta direkte kontakt med Tore Sivertsen,
Arendal

69/20

Eventuelt
eRom: fungerer i alle kommuner, men startet opp litt
nærme sommeren. Covid – 19 vanskeliggjør oppstart av
prosjekter, men det lar seg løse. Nye utfordringer mens man
bruker dette. Ønskelig med bedre oversikt, medisinliste for
eksempel. Jobbes med dokumentasjon på bakgrunn av bruk
av eRom.
Kompetanseheving: Ståle orienterer om at KS læring kan
integreres inn i Dossier. Tas inn i neste møte sammen med
integrasjonsansvarlig fra IKT Agder.
Personvern: mer oppdatering på neste møte. Spesielt med
tanke på DraftItprosjektet.

Alle

