Fagutvalg for Digitalisering

Referat
Møtested: Teams
Møterom: Teams
Dato: 11.12.2020
Tid: 12:00 – 15:00
Lunsj:
Møteleder: Merethe Knatterud
Sekretær: Marius Emilson Holmesland
Til stede: Merethe Knatterud – KS eKomp, Marius Emilson Holmesland Østre Agder IPR, Hege Irene Bjerkeseth – Tvedestrand, Bjørn Torgeir Larsen
– Froland, Åse Namsvatn Bjørkholt – Åmli, Marte Aarthun –
Personvernsombud, Tore Sivertsen – Arendal, Camilla Ordahl Sunde –
Gjerstad, Christian Thorbjørnsen – IKT Agder, Kristine Kvamme –
Tvedestrand, Nils Christian Fjærbu – Grimstad,
Forfall: Hamsa Ganic – IKT Agder, Maja Jørgensen – Vegårshei, Silje Bjerkås –
Grimstad, Erlend Kydland Faanes – Grimstad,
Saksnr +
Tema
klokkeslett
97/20
12:00 – 12:05

Velkommen
Godkjenning av referat

98/20
12:05 – 12:20

Referat:
Godkjent
Veileder i informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av
teknologi i kommuner (velferdsteknologi)

Ansvar
Merethe Knatterud

Marte Aarthun –
personvernsombud

Referat:
Informerer om webinarer angående Normen
Personvernombud kan være en ressurs med tanke på
velferdsteknologi hos IKT Agder når det skal over til drift i
2021 – med fokus på personvern og informasjonssikkerhet
Lov å samarbeide om dette, personvernsombudet kan være
en koordinator for samarbeid for regionen
Risør, Froland og Tvedestrand er interessert i samarbeid

99/20
12:20 – 12:50

Action plan:
Marte formaliserer arbeidet med dette videre
Felles elærings- og prosedyreverktøy
- Veien videre, felles anbud?
Referat:
Oppfølging av sak i fagutvalget fra september 2020
Gjort en kartlegging av elæringsverktøy i Østre Agder
De fleste kommuner er interesserte i dette
Visma Veileder ønsker å presentere for oss i fagutvalget
neste år, fagutvalget takker nei til dette og
digitaliseringsrådgiver gir beskjed

Camilla Sunde –
Gjerstad kommune
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100/20
12:50 – 13:00

101/20
13:00 – 13:30

102/20
13:30 – 14:00

Action plan:
Utarbeide prosjektskisse sammen med en ansatt som har
ansvar for læring i kommunehelsetjenesten
Alle tar ansvar å sende digitaliseringsrådgiver kontaktinfo
på en kontaktperson som kan brukes i det videre arbeid
med dette
Digitaliseringsrådgiver skriver info som kan sendes videre
inn i kommunene
C19.no – erfaringer
- har kommunene vurdert løsning for timebestilling?
Referat:
Arendal bruker c19.no til booking av koronatesting
Grimstad bruker bookups løsning via IKT Agder – fungerer
godt
Ingen integrasjon med EPJene for noen av løsningene
Digitaliseringsrådgivers halvtime
- prosjektskisse for elektronisk samhandlingsverktøy
- Informasjon om ny digitaliseringsrådgiver
- overlevering av oppgaver
- Digitaliseringsstrategien
- Evaluering/forbedringspunkter til nestemann
- innspill til programmet for
velferdsteknologikonferansen i mars – praksisnære
eksempler hvor man har tatt i bruk teknologi
Referat:
Elektronisk samhandlingstavle – vise til gevinster for andre
enn økonomiansvarlige
Presenteres i Gode Pasientforløpgruppa på mandag,
referatet sendes ut til fagutvalget
Forvaltningsansvarliges halvtime
- tiltakslisten
- tilgang til SYSVAK-nett fra sikker sone?

Christian
Thorbjørnsen – IKT
Agder

Marius Holmesland
– Østre Agder IPR

Hamsa Ganic – IKT
Agder (syk)
Marius Holmesland
– Østre Agder IPR

Referat:
Alle sjekker at de har tilgang til SYSVAKnett fra sikker sone
Visma og Tieto jobber med integrasjon i forhold til dette
(Visma fra Q2, Tieto vet ikke)

103/20
14:00 – 14:30

Action plan:
Alle kommuner må sjekke tilgangen til sysvaknett.fhi.no fra
sikker sone og gi tilbakemelding hvis det ikke fungerer
Tiltakslista presenteres når den er ferdig
KS eKomps halvtime
Referat:
Grunndata – personinnlogging i stedet for
organisasjonsinnlogging – fungerer fint i alle kommuner
eID – Alle ønsker å bruke MinID. Tas opp i HLF januar 2021
for forankring

Merethe Knatterud
– KS eKomp
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Kjernejournal – hva er status for kommunene og EPJene?
Kontraktsinngåelse og lignende.

104/20
14:30 – 15:00

Action plan: digitaliseringsrådgiver melder sak om felles
rutine mtp eID i Østre Agder til neste møte i HLF januar
2021. KS eKomp og IKT Agder presenterer. Samtidig må det
avklares hva IKT Agder har som strategi med tanke på
pålogging.
Oppdatering fra Hamsa i neste fagutvalg angående status
på Kjernejournal i Østre Agder
Også ønskelig med informasjon rundt forskjellige typer
finansiering fra Hamsa – hvordan finansieres prosjekt
versus over forvaltning
Eventuelt
-

Status på join.nhn.no

Referat:
Status på join.nhn.no: Gjerstads helsesykepleiere ønsker å
ta i bruk join.nhn.no og ønsker å opprette møterom der
med tanke på informasjonssikkerhet og personvern. Dette
koster penger fra 1.1.21.
Risør har god erfaring med join.nhn.no – RKG har en
«brukermanual», den lastes opp i Teams.
Action plan: invitere John Horve og Sølvi fra USHT til
fagutvalget i januar. Digitaliseringsrådgiver tar kontakt.

