Fagutvalg for Digitalisering

Agenda
Møtested: Teams
Møterom: Teams
Dato: 06.11.2020
Tid: 09.00 – 15:00
Lunsj:
Møteleder: Merethe Knatterud
Sekretær: Marius Emilson Holmesland
Tilstede: Silje Bjerkås, Grimstad – Jan Øyvind Evensen, Arendal – Merethe
Knatterud, Arendal – Bjørn Torgeir Larsen, Froland – Tore Sivertsen,
Arendal – Ståle Sjaavaag, Risør – Camilla Ordahl Sunde, Gjerstad –
Christian Thorbjørnsen, IKT Agder – Rune Olsen, Arendal – Hamsa Ganic,
IKT Agder – Åse Namsvatn Bjørkholt, Åmli – Erlend Kydland Faanes,
Grimstad – Maja Jørgensen, Vegårshei
Forfall: Hege Irene Bjerkeseth, Tvedestrand
Saksnr +
Tema
Ansvar
klokkeslett
90/20
09:00 – 09:05

91/20
09:05 – 09:30

92/20
09:30 – 10:00

Velkommen
Godkjenning av referat
Referat:
Referatet er godkjent
Digitaliseringsrådgiverens «halvtime»
- Fagutvalget fremover
- Årsplan 2021
- Grimstads erfaring med bookupløsningen
- DDF
- Oppdatering fra RKG
- DigiHot ved Arendal kommune
- Problemstillinger til masterprogram
- Saker til AU faglig samarbeidsutvalg?
- Nettbasert oppfølging
Referat:
Årsplan godkjent
Ressursbruk mtp EPJ-bytte kan bli større enn man tror,
lurt med prosjektskisse.
Action plan:
Lage en prosjektskisse for digital dialog med fastlegen
mtp EPJ-bytte og ressursbruk.
Tydelig informasjon om organisering i RKG ønskes til
neste møte
Sende ut en kartlegging om hva kommunene bruker av
nettbasert oppfølging.
Sende ut innkallinger til fagutvalg neste år.
Digital hjemmeoppfølging
Referat:
Presentasjonen lastes opp på Teams

Merethe Knatterud

Marius Holmesland

Morten Lauknes –
Prosjektleder Digital
hjemmeoppfølging

Fagutvalg for Digitalisering
Gevinstplanen sendes til digitaliseringsrådgiveren i
månedskifte for utsendelse
Farsund kommune har innført digital hjemmeoppfølging
for Covid – 19 pasientene i forbindelse med utbruddene
nå – fastlegene er også involvert

93/20
10:00 – 11:00

11:00 – 11:30
94/20
11:30 – 12:00

Action plan:
Gevinstplanen deles i Teamskanalen når den er
tilgjengelig
Forvaltningsansvarliges «halvtime»
- Smittesporing
- DigiHelse
- Ressursstyring

Hamsa Ganic
Hanne Henstein
Christine Gran Morland

Referat:
Presentasjoner lastes opp på Teams
Gjennomgang og informasjon om forvaltning av Remin
smittesporingsløsning
DPIA og ROS arrangeres felles – ressurser fra IKT Agder
er satt av til gjennomføring. Kommunene må selv peke
ut systemansvarlige og gi tilbakemelding om hvem som
skal delta ifm ROS/DPIA. Tilbakemelding sendes
forvaltningsansvarlig, Hamsa.
Spørsmål om kommunene vil ha en felles regional
database i smittesporingsverktøyet – innspill om at flere
kommuneleger melder at dette er ønskelig.
Action plan:
Hamsa og Ståle undersøker om kommuneoverlegene
ønsker en regional database eller kommunal database i
forhold til ReMin.
DigiHelse
Prosjektstyret er satt og har hatt oppstartsmøte.
Medlemmer til prosjektgruppen er utpekt denne uken.
Vennesla skal være med på innføringen av DigiHelse.
Ønske fra prosjektstyret om teknisk innføring før nyttår,
praktisk innføring etter nyttår.
Ressursstyring
Går ut med en intensjonskunngjøring på Doffin om 2
uker.
Forsøkt å kartlegge alle integrasjoner, levende
dokument som oppdateres hele tiden.
Godkjenning av fase 1 og overgang til fase 2 planlegges
til 18.01.2021.
Lunsj
eRom – erfaringsutveksling
Referat:
Vegårshei melder om manglende bruk og interesse for
eRom i tjenesten, nettbrettene er tunge og uhåndterlige
og opplæringen har kanskje vært litt mangelfull.

Hannelore Karlsen
Skeimo – Vegårshei
kommune

Fagutvalg for Digitalisering
Runde «rundt bordet» med erfaringer og
tilbakemeldinger.
Vegårshei og Gjerstad melder om utfordringer,
resterende kommuner er noe bedre i gang.

95/20
12:00 – 12:30

Action plan:
Videre erfaringsutveksling – er det mulighet for en slags
«hospitering» fra en kommune til en annen for å se på
organiseringen/arbeidsprosesser og dele med
hverandre – sette opp en digital workshop: Maja,
Marius, Merethe og Tore tar regien.
ALL inn i I4Helse
Referat:
Presentasjonen lastes opp på Teams.
I4Helse er et AS og er uavhengig og kan gå direkte i
kontakt med leverandør som et kommunalt prosjekt
ikke kan.
Resultater og prosjekt ligger på Grimstad kommunes
hjemmeside.

96/20
12:30 – 13:00

13:00 – 13:15

Action plan:
Be Inger Holen inn for å presentere strategien til I4Helse
Ny presentasjon på nyåret for oppdatering
- Kjernejournal i ØA
• Status Nasjonalt v KS e-Komp
- Grunndata – prosjekt risikoreduserende tiltak
• Status Nasjonalt v KS e-Komp
• Status fra kommunene

Kathrine Melby
Holmerud –
prosjektleder ALL inn i
I4Helse

Hamsa Ganic
Merethe Knatterud

Referat:
Presentasjoner lastes opp på Teams
Kjernejournal
Nesten alle har fylt ut kartleggingsskjema.
Drøftes videre i neste faggruppemøte, der alle
systemansvarlige er representert.
Må besluttes i Styringsgruppen.
Grunndata
Prosjekt risikoreduserende tiltak dreier seg om at man
får personlig innlogging i stedet for
organisasjonsinnlogging for å bedre sporbarheten.
Alle kommuner må gjøre dette innen 1. desember.
Eventuelt
-

Innspill til program til «Samarbeid om
velferdsteknologi Agder»
• Internasjonal input
• Bærekraftig helsetjeneste

Referat:
Pasientens legemiddelliste – info fra direktoratet

Marius Holmesland

Fagutvalg for Digitalisering
NVP barn og unge
DigiUng
AKSON
Action plan:
Spilles inn i programkomiteen av digitaliseringsrådgiver
-

Digital samhandling mellom SSHF og
kommunene
• Hvordan opplever kommunene dette?

Referat:
Løsningen fungerer teknisk, men brukes mindre enn
ønsket
Grimstad: tar en utsjekk og melder tilbake til Merethe.
Froland: tar en utsjekk og melder tilbake til Merethe.
Risør: tar en utsjekk og melder tilbake til Merethe.
Arendal: melder behovet videre inn mot sykehuset.
Åmli: tar en utsjekk og melder tilbake til Merethe.

Merethe Knatterud

