
  Fagutvalg for Digitalisering  
 

Agenda 
Møtested: Arendal kultur og rådhus 

Møterom: Teams 
Dato: 09.10.2020 
Tid: 09.00 – 15:00 

Lunsj: 
Møteleder: Merethe Knatterud 

Sekretær: Marius Emilson Holmesland 
 

Tilstede: Hamsa Ganic, IKT Agder – Merethe Knatterud, Arendal – Marius 
Holmesland, Østre Agder Regionråd – Hege Irene Bjerkeseth, Tvedestrand – 

Bjørn Torgeir Larsen, Froland – Tore Sivertsen, Arendal – Ståle Sjaavaag, 
Risør – Camilla Ordahl Sunde, Gjerstad – Marte Aarthun, personvernsombud 

Forfall: Åse Namsvatn Bjørkholt, Åmli – Maja Jørgensen, Vegårshei 

 

Saksnr + 
klokkeslett 

Tema Ansvar 

81/20 
09:00 – 09:10 
10 min 

Velkommen 
- Godkjenning av referat 
- Informasjon om kjøreregler for digitale møter 

 
Referat: 
Referat godkjent 
Kjøreregler gjennomgått 

Merethe Knatterud 

82/20 
09:10 – 09:30 
20 min 

Oppdatering fra forvaltningsansvarlig – IKT Agder 
- Forvaltning av kontrakt med responssenteret 

- Info om AU faglig samarbeidsutvalg 
- DigiHelse 

 
Referat: 
Se vedlagt presentasjon for detaljer 
Saker til AU faglig samarbeidsutvalg som fast punkt på 
agendaen fra nå. 
Saker meldes via skjema og sendes enten til 
digitaliseringsrådgiver eller Silje Bjerkås – viktig at 
fagutvalget blir informert 
DigiHelse – Oppstartsmøtet med prosjektstyret ble 
gjennomført denne uken. I møtet ble det mye diskusjon 
rundt rigging av prosjektet. 
Tas opp i HLF 16. oktober med tanke på organisering av 
prosjektet videre. 
Bookup bookingløsning – Grimstad har tatt i bruk dette for 
booking av koronatest denne uken. Dersom flere 
kommuner er interessert i å ta i bruk denne løsningen, så 
kan forvaltningsansvarlig innen samfunn og infrastruktur 
ved IKT Agder, Per Gunnar Dyrhol, kontaktes for videre 
avklaringer. 
 
Action plan: 

Hamsa Ganic 

http://www.ehelseagder.no/wp-content/uploads/2018/05/AU-Faglig-samarbeidsutvalg_Innmelding-av-sak-versjon-2.docx
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Prosjektleder for DigiHelse kommer i fagutvalget i 
november 
Erfaringsutveksling fra Grimstad angående Bookups 
bookingsløsning i neste fagutvalg? 

83/20 
09:30 – 10:00 
30 min 

Oppdatering fra digitaliseringsrådgiver 
- Informasjon om digitaliseringsstrategien 
- Oppdatering fra RKG 
- Digital Dialog med Fastlegen (DDF) 
- Elektronisk oversiktstavle 
- Elæring og Dossier  
- Østre Agder superbrukersamarbeid 
- Samarbeid om tekniske alarmer 

 
Referat: 
Se presentasjon for detaljer 
 
Action plan: 
Oversikt og kartlegging over digital kompetanse hos de 
kommunale fastlegene 
Oppdatering om digital hjemmeoppfølging i neste fagutvalg 
fra Morten Lauknes 
Oversikt fra prosjektleder fra ALL inn i I4Helse 

Marius Emilson 
Holmesland 

84/20 
10:00 – 10:15 
15 min 

Oppdatering fra KS e-komp 
- Kjernejournal 
- Elektronisk dødsmelding 
- Tjenesteadressat kommuneoverlege 

 
Referat: 
Se vedlagt presentasjon for detaljer 
 
Kjernejournal i Gerica er klart, meld interesse til Tieto 
Visma kjører pilot 2020, godkjent løsning, meld interesse til 
Visma – oppdatering fra Hamsa om at dette vil bli 
tilgjengelig etter nyttår 
Interesse om Kjernejournal samordnes med 
forvaltningsansvarlig – kartlegging av 
innloggingsalternativ er i gang. 

 

85/20 
10:15 – 10:45 
30 min 

Digitalisering av smittesporingsarbeid i kommunene 
- KS Fiks smittesporing 
- ReMin 
- Interesse? 

 
Referat: 
Alle unntatt Vegårshei er interessert. 
 
Action plan: 
Digitaliseringsrådgiver tar kontakt med ReMin angående 
oppdatert medlemsliste fra Østre Agder og videreformidler 
dette tilbudet til de interesserte 

Marius Emilson 
Holmesland 

86/20 
10:45 – 11:15 

Individuell Plan (IP)/Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 
- Status fra kommunene 

Marius Emilson 
Holmesland/Hamsa 
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30 min - Ønske om digitalisering/Agder BTI – prosjektet 
 
Referat: 
Vegårshei har meldt interesse om IP 
Gjennomgang og presentasjon fra Malin Paust – Risør 
 
Action plan: 
Risør kommer tilbake med erfaringer fra deres prosjekt 
rundt nyåret. 

Ganic/Maja 
Jørgensen 

87/20 
11:15 – 11:45 
30 min 

Lunsj  

88/20 
11:45 – 12:45 
60 min 

Oppdatering fra hver enkelt kommune i forhold til NVP og 
helhetlig tjenestemodell 
 
Referat: 
Tvedestrand: levert rapportering, ingen nye 
velferdsteknologiske tiltak 
Grimstad: starter arbeidet med rapportering til neste uke. 
Evondos og e-lås testes. Ønsker mer samarbeid rundt 
helhetlig tjenestemodell i regionen 
Froland: flinke til å inkludere hele administrasjonen i 
velferdsteknologisk arbeid og informasjonssikkerhet o.l. 
Arendal: helhetlig tjenestemodell ledes av Wenche 
Moløkken. Fokus på arbeidet og forankret i egen 
styringsgruppe. Innhentet prosessveiledning fra Silje Skeie 
Stray. Oppstart med Evondos, prøveprosjekt i 
sentrumsonen.  
Risør: ikke levert. Venter på responssenteret angående 
posisjonsbasert trygghetsalarm. 
Gjerstad: levert. Ønsker også mer samarbeid rundt 
helhetlig tjenestemodell. Ønsker å prøve ut Evondos.  
 
Action plan: 
Sette opp ett møte for å dele erfaringer rundt den 
helhetlige tjenestemodellen. 
Melde inn til AU faglig samarbeidsutvalg om et ønske om 
posisjonsbasert trygghetsalarm. 
Lage en egen mappe i Teamskanalen hvor man kan samle 
rapporter for deling. 

Alle 

89/20 
12:45 – 13:15 
30 min 

DraftIt – informasjon 
- Hvem skal ha tilgang i din kommune? 

 
Referat: 
Startet i Froland, men er tilgjengelig for alle. 
Ta kontakt med Marte hvis du ønsker tilgang. 
 
Action plan: 
Marte inviterer til et timesmøte med fagutvalget angående 
DraftIt. 

Marte Aarthun 
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90/20 
13:15 -  

Eventuelt 
- OSS IKTforum 19. oktober – saker? 

 
Referat:  
Vennesla inn i fagutvalget for Digitalisering?  
 
Action plan: 
Digitaliseringsrådgiver undersøker hva HLF mener om 
dette. 

  


