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(Froland), Ståle Sjaavaag (Risør), Marte Aarthun (personvernombud), Hamsa Ganic (IKT Agder), Christina 
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Agder), Anita S. Kanck (Tannhelse, Agder fylkeskommune), Harry Svendsen (Østre Agder IPR), Torbjørn Felle 
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Jan Øyvind 
Evensen 
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Informasjon fra forvaltning 

 Orienteringssaker 
o Se egen presentasjon fra møtet 

 EPJ fastleger. System X fases ut, ukjent dato. 
Digitaliseringsrådgiver IKT Agder jobber med 
mandat for konseptfasen for å utrede behov for en 
eventuell fremtidig fellesanskaffelse.  

o Innspill fra fagutvalget; 
kommuneoverlegeforum kobles til 
konseptfasen og videre arbeid, og det 
legges opp til en tett og god 
dialog/oppfølging av 
kommuneoverlegeforum/fastlegene. 

 Andre innspill fra Fagutvalget: 
o Ønskelig at IKT Agder informerer om status 

rundt RDS i neste fagutvalgsmøte. 
o Ønske om at prosjektleder for Intranett og 

samhandlingsprosjektet informerer i 
Fagutvalget om prosjektet. Hamsa avklarer 
internt med prosjektleder. 

 

Hamsa Ganic/Alle 

88/21 

 

Status kommunene:  

Risør: Pågående arbeid med å endre kartotek til digital 
løsning for hjelpemidler. Utfordring å få se gevinster i 
prosjekter. Pandemisituasjonen fører til økt press, samt økt 

Alle 
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press med å få på plass digitalisering i forbindelse med 
budsjett. Organisasjonen er moden for å få på plass 
løsninger. Dårlig kapasitet på support. Ny Gerica versjon 
blir bra.  

Gjerstad: Skjer mye samt pandemi. Ulike prosjekter som 
settes i gang tar mye tid, for eksempel DIGI Helse; info og 
opplæring, viktig å få alle med samt se på interne rutiner.  
Vi har ikke så mye velferdsteknologi- “tråkkematter” og 2 
evondos medisindispensere som fungerer inkl 
trygghetsalrmer. Når løsningene ikke er bra, pusher en ikke 
på i organisasjonen. Jobber med å få KS læring i bruk og 
ansattkurs om velferdsteknologi. Ta i bruk Dossier som vi 
ikke har kommet så langt med. 

Åmli: Pandemi tar mye tid. Sykesignalanlegg installeres 
over jul. I fht DigiHelse henger vi litt etter de andre, men 
skal sette i gang. Ny bolig- koblet til velferdsteknologi som 
skal tas i bruk der. Digitale møter med lege har ikke vært så 
aktuelt, men det er satt opp og tilgjengelig. 

Tvedestrand: Jobber mye med Digi helse, dette har gått 
veldig bra. Startet med Medido medisindispenser. 
Produktgruppa blir viktig støtte fremover for utvikling og 
produkter. 

Arendal: Ekstremt mye for tiden og vi jobber jevnt og trutt. 
DigiHelse: vil nå koble seg på familietjenesten. Flere hundre 
saker i året. Brukere er digitale, og klare. Tjenestene ønsker 
E-rom. Kjernejournal etterspørres nå og det er bra. Digitalt 
tilsyn øker veldig, tjenesten etterspør. 
Pasientvarslingssystem; Færvik kobles på etter jul. 
Safemate kobles mot responssenteret. Har hatt et 
prøveprosjekt på 1 år med 10 brukere på Evondos. Brukere 
mfl ønsker flere dispensere, men det kostnader. Det er 
økonomiske midler til prosjekt, men nå må det over i drift. 
Noe plunder med noen av dem. Evondos har 24/7 respons, 
men en må rykke ut med ulike feil, og kan ikke alltid be 
hjemmetjenesten med det. Enkelte ønsker å ha den på 
reisemodus for å bevege seg, men da har det blitt noen feil. 
Mestring og habilitering har økt midler fra  
Helsedirektoratet og har fått midler til en infotavler med 
Ellengård. Anbud mulig ute nå. Digital hjemmeoppfølging 
følges tettere av andre i kommunen. Trenger mer personell 
ressurser, spesielt til støtte for sykehjemsavdelingene. 
Pandemi tar mye tid. 

Froland: Har gjennomført en uke med brannopplæring for 
helse med ca 100 stykker på kurs. Jobber mye med de nye 
lagringsrutinene som kommer etter nyttår, hvor sikker sone 
forsvinner. Mobilnettet som datt ned i går genererte mye 
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arbeid. Viktig at IKT Agder gir beskjed i forkant av 
installeringer, så en ikke plutselig må legge til rette. Krever 
mye endringer, og da kan en ikke alltid endre og 
tilrettelegge på kort sikt. 

Grimstad: Digitalt tilsyn er det mange som har. 
Barneboliger, 4 boliger nå. Vi legger inn lys, blåfilter om 
natten for å se om det kan hjelpe. Digi Helse, full fart og 
telefontid innføres før jul. Evondos medisindispensere har 
vi fått en del av. Først rus og psyk, nå hjemmebaserte 
tjenester. Hadde beredskapsøvelse med at strømmen 
forsvant, og denne øvelsen hadde vi god nytte i går når 
mobilnettet falt ut. 

Annet: Ståle: IKT Agder bør ha en oversikt over når 
prosjekter og tiltak kommer til kommunene. Bjørn Torgeir: 
Nye lagringsrutiner til nyttår og mye filer som skal flyttes. 
Vi har mye jobb med veiledning og oppretting av filer som 
slettes. Kan det lages en teams film til deling? Hamsa tar 
dette med tilbake til IKT Agder. 
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Medisinsk avstandsoppfølging. Status, gevinster og veien 
videre. 
Prosjektet ikke lenger bundet til forskningen, og kan knytte 
til andre brukergrupper. Krav om bank ID. 
En regional sentral som ligger i Arendal. Ca 20 pas fra 
Arendal og 25 fra andre kommuner i Agder. I tillegg 7 pas 
fanget opp av sykehuset, hvor de har hatt dem noen uker 
for så å bli overført til dette prosjektet. Det fungerer bra. 
Kommuner som vil være med kan leie KIT fra Siemens som 
er samarbeidspart. Mulig med annet utsyr, men viktig med 
kvalitet.  
Forskning avsluttet juni 2021, men avslutningsrapporten er 
ikke kommet.  Jobbes med å koble seg til VKP. Og så inn 
mot EPJ systemet, og ikke inn som et notat.  
 
Se presentasjon. 

Audun Solstad og 
Christine W. 
Kaspersen, 
prosjektansvalig 
Digital 
hjemmeoppfølging 
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Digital støttetjeneste for kompetanse og internkontroll, 
helse, skole, barnevern og HR/ledelse.  
 
Presentasjon fra leverandør, Visma Veilederen ved leder av 
fagavdelingen og jurist. 
Drøfting i etterkant, hvor Camilla og Christina presenterte 
kort kartlegging som har pågått en stund, og funn. 
Kommunene kan være interessert i fellesløsninger, og dette 
arbeides det videre med. Tilbakemelding fra kommuner om 
at det i sakslista tydelig må fremkomme om leverandør skal 
presentere. 
 

Camilla O Sunde og 
Christina Bjørke 
Berntsen, Visma 
Veilederen/alle 
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Arena UNIKOM og Fremtidskraft 

Kort informasjon fra de ulike konferansene med relevans 
for utvalget, status og nyttig forskning 

arenaunikom.no (google.com) 

Framtidskraft (google.com) 

 

Christina Bjørke 
Berntsen 
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Oppfølgingssak 83/21: Utvikling av interkommunalt 
samarbeid innen velferdsteknologi i Østre Agder, hvordan 
kan vi videreutvikle dette?  
 
Dette ble drøftet, og det ble besluttet at det må lages et 
saksfremlegg hvor detaljer tydelig fremkommer slik at 
kommunene kan forberede seg, vurdere behov og ta stilling 
til om løsningen er aktuell. 
 
Ønskelig også å se på digitale fellesløsninger for 
velferdsteknologi. Arbeidsgruppe for dette følges opp på 
mail. 

Jan Øyvind 
Evensen/alle 
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 Informasjon fra digitaliseringsrådgiver 

 Oppdatering fra utvalg  

 Oppdatering ulike oppfølgingssaker 

 Tjenestetrapp 

Christina Bjørke 
Berntsen 

94/21 DPIA- Høring  

Fagutvalg for Digitalisering og Marte lager et forslag til 
DPIA. Arbeidsgruppe, Bjørn Torgeir og Christina, samt flere 
tilbyr å hjelpe inn 

Fagutvalg for digitalisering anbefaler: Marte lager et 
høringsinnspill. Videre utarbeides et forslag til prosedyre 
som kommunene kan benytte for DIPA tilsyn . 

 Marte Aarthun, 
personvernombud 

 
 
 

 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/arenaunikom
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/arbeidsrelevans21/hjem?authuser=0

