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Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

Hamsa Ganic, forvaltning IKT Agder  
Christina Bjørke Berntsen, innovasjon 

Østre Agder IKP 

Gjerstad kommune, sykehjem 26. august 2022 
 

 

Til stede 

Møteleder: Jan Øyvind Evensen- Arendal. 
Fagutvalg forvaltning: 
Fagutvalg innovasjon: Ståle Sjaavåg- Risør, Tore Sivertsen-Arendal, Åse Namsvatn Bjørkholt –Åmli, Marit 
Bolstad Tveide (vara)- Froland, Hege Irene Bjerkeseth,- Tvedestrand, Camilla Ordahl Sunde- Gjerstad, 
Thorben Frøytland (vara)- Vegårshei, Erlend Kylland Faanes - Grimstad, Christian Torbjørnsen - IKT Agder, 
Hamsa Garnic- IKT Agder sak 36/22 Maahr L Eikeland, Kristiansand kommune, sak 41/22 Bjørn Bakke, 
SSHF. Forfall: Silje Bjerkås- USHT Øst, Anita Skogrand Kanck- Agder Fylkeskommune Tannhelse. 

 
 

33/22 Godkjenning av referat og saksliste.  
På eventuelt:  
1. Orientering om helse og omsorgstjenesten, og omvisning Gjerstad sykehjem ved Camilla O Sunde. 
2. Orientering fra IKT Agder, konsept EPJ v Hamsa Garnic 
 

 Forvaltning 

34/22 

 

Informasjon fra forvaltning 
-Informasjon om porteføljestyring i IKT Agder samarbeidet 
-Informasjon fra forvaltningsansvarlig 

 Oppfølgingssak Remin 
Referat: Drøfting om det er behov for at kommunene har smittesporingsløsning, da 
smittesporing ikke lenger gjennomføres ifm Covid-19. Hva sier myndighetene mht dette? Er 
dette en sak for styringsgruppen? Hva sier personvernombudet når det gjelder dataene i 
løsningen? Forvaltningsansvarlig følger opp mht dette. 
 

 Oppfølgingssak Gericamoduler 
Referat: Saken utgikk pga manglende tid. 

35/22 

 

BTI   
Informasjonssak 

 Referat:  

o Risør kommune (RK) har testet digital stafettlogg i lengre tid. Løsningen har tydelige 
mangler med hensyn til funksjonalitet som var lovet, men som ikke er på plass selv 
etter to år. 

o Glad for at løsningen ikke ble anskaffet for hele IKT Agder, men kun testet ut i liten 
skala 
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o Mener allikevel at vi per i dag ikke har noe bedre, og RK ønsker å videreføre 
løsningen 

o RK har brukt stafettlogg til individuell plan 
 Med den nye evalueringsfunksjonen, så fungerer DIPS stafettlogg helt ok 

 Holder seg til veileder om IP - føler at de svarer på det den ber om. 
o Østensjø har brukt DIPS IP - opplever den ikke som god nok 
o Det kommer ny veileder om barnekoordinator 15. september 
o RK ønsker å bidra inn med sine erfaringer 
o Opplever ikke at DIPS eller Conexus har lovverket inn under huden i stor grad 
o Malin har henvendt seg til leder av Digi Agder og kommunisert at dette er så 

komplisert at det bør inngå som del av et større initiativ enten regionalt eller 
nasjonalt 

Saken følges opp i et senere møte i Fagutvalget. 

  
Innovasjon 

36/22 

 

«Kritiske Alarmer» Kort orientering, se presentasjon ved Maahr L Eikeland, Kristiansand kommune. 
Gratis ivaretagelse av definerte «kritiske alarmer» inn mot responssentertjenesten i helger/ferier. 
Innstillinger er litt komplisert. Maahr tilbyr i utgangspunktet å hjelpe kommunene å sette opp lokale 
innstillinger. Flere kommuner i Østre Agder har tjenesten, og de øvrige anbefales å vurdere dette. 
Anbefaling fra fagutvalget: Fagutvalget tar det til orientering. 

37/22 

 

110- sentral. Kort orientering. Nødsentralen legges ned/flyttes i 2023. Østre Agder 
kommunedirektørforum har bedt om at det vurderes mulighet for gjenbruk av lokaler og utstyr eid 
av Arendal kommune. Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Arendal kommune, 
brann, Østre Agder IPR og IKT Agder.  

38/22 

 

Gjennomgang av mandat, Fagutvalg for digitalisering. Behov for gjennomgang. Forvaltning ønsker å 
gjøre noen endringer i fht mandat, og forvaltning og innovasjonsdel vil få en mer tydelig deling. 
Anbefaling fra Fagutvalg for digitalisering: Mandat sendes tilbake til sekretariat, og fremstilles neste 
møte.  

39/22 

 

Valg.  
Anbefaling fra Fagutvalg for digitalisering: Fagutvalg for digitalisering har valgt ny leder Staale 
Sjaavaag og nestleder Camilla Ordahl Sunde. Anbefaling legges frem for HLF for endelig beslutning. 

40/22 

 

Oppdatering Hva er viktig i din kommune nå? Nyttig info fra webinar eller utvalg? 
Grimstad: Kick off, innovasjonspartnerskap.  Grimstad er pilotkommune. Usikkert hva som skal 
piloteres med, kommunen er med i en økosystem gruppe; En portal inn. Gevinstrealisering, og 
loggføring blir sentralt.. Ønske å bruke fagutvalget som en sparringspart i denne pilotprosessen.  
Arendal: Jobbet litt med ressurser. Ombygging og laging av visningsarena. 
Tvedestrand: Mye fokus på innsatstrappa. Tvedestrand har søkt midler, og Hege er i delt stilling 
prosjektleder for innsatstrappa i kommunen. Kommunedirektør, rektor, arealplanlegger, Hege mfl 
har dannet en prosjektgruppe. Tvedestrand planlegger en åpen dag i november, informasjon om hva 
som finnes av digitale tjenester. Alle er velkommen. Hendelsesbasert kameratilsyn fungerer veldig 
bra. 
Risør: Fokus på å i bruk de løsningene vi har. Pr.dd utfordrende å få brukere til medisindispensere. 
Froland: Turnussystem (RS) tar en del tid, samt velferdsteknologi og nnsatstrapp.  
Vegårshei: Ønsker å mestre morgendagens utfordringer gjennom velferdsteknologi. Fokus på 
innsatstrappa, og samarbeid med helse/oppvekssektoren ang forebygging. GPS, sensor, 
trygghetsalarm er i bruk. Digital konsultasjon og timebestilling, satsning 2023.  
Åmli: Innsatstrappa med ledere og politikere. RS system, tar veldig mye tid, til tross for at det pr dd 
benyttes. 
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Digitalt nettverk for sårbehandling 

Kort orientering om prosjektet «Digital sårpoliklinikk» ved IT ansvarlig Bjørn Bakke SSHF. Prosjektet 
startet i 2018. Bruker sparte en dags reise, samt nyttig for lege og sykepleier ved økt samarbeid på 
tvers. Bruker norsk helsenett og videokonsultasjon via join.no. Må også tas bilder, men der er de ikke 
helt i mål enda. Kommer et prosjekt i fht sensitive opptak.  Hvis begrensinger i telefon abonnement 
på for eksempel 1 G vil det være litt lavt for videokonsultasjon for sår. ROS fra norsk helsenett. DPIA 
om det er noe av.  
 Prøves ut hodekamera i ambulanser, innlandet har gjort en ROS. HDO har sagt seg villig til å drifte, 
og ha utlån av verktøy/kamera. Hodekamera kan gå på wifi. Jodapro- hodekamera.  
Innspill: Hjemmetjenesten har tlf som har litt begrensinger i fht. dataoverføring. Dette gjelder også 
fysio og andre i tjenesten. IKT Agder må følge opp avtalen, og evnt. gjøre en tilpasning innenfor 
avtalen.  Sjekke ut hvor behov, hvor mye en slik konsultasjon trenger av data. Sykehuset har 
standard G10.  
Anbefaling fra fagutvalget: Forvaltningsansvarlig følger opp med IKT Agder i forhold til telefonavtale. 
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Informasjon fra digitaliseringsrådgiver. Takk til avgått leder og nestleder. Kort orientering om KS 
nettverkskoordinator, mandat samt høring nasjonal e-helsestrategi. 
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Offentlig høring: Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap. Tema: Digital 
sikkerhet. IKT Agder har fått oversendt dokumenter, som kommunenes IKT avdeling. Fagutvalget 
gjør en forankring av mulig innspill pr mail. Høringsfrist 9.09.2022 
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Offentlig høring: Nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging (DHO). Kommunene har fått 
sendt ut mail fra RKG ehelse sekretariat 21.06 videresendt 23.06.2022 til medlemmer i fagutvalget. 
Oppfølging sak 31/22.  Fagutvalget gjør en forankring av mulig innspill til RKG-ehelses felles innspill 
pr mail. 
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Eventuelt 

1. Orientering fra Gjerstad. Tjenesten består av 5 tjenesteområder og ca 100 årsverk. 
Velferdsteknologi:2 Evondos medisindispensere, 1 GPS utprøving, 2 personer digital 
hjemmeoppfølging, 2 KOMP: Mest alarmer knyttet til sykehjem. Nylig ansatt tekniker i delt 
stilling, og nyttig for bredding av velferdsteknologi. 

2. Orientering fra IKT Agder, mandat for konseptfasen Forprosjekt EPJ v/Hamsa Ganic 

 Referat: Styringsgruppen vedtok i møte den 17.06. at de ønsker at det utarbeides et 
mandat for konseptfasen for Forprosjekt EPJ før de eventuelt gir sin tilslutning til 
oppstart av konseptfasen. Forvaltningsansvarlig tok en kort gjennomgang av 
mandatet og endret ihht innspill i Fagutvalget (f.eks. forslag til 
prosjektgruppesammensetning). Mandatet legges ut på Teams og Fagutvalget bes 
lese igjennom og komme med innspill innen 29.08.2022 kl 15, før mandatet sendes 
til styringsgruppen for behandling i møte den 02.09.2022. 

 
 


