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Referent Sted Tid  

Christina Bjørke Berntsen, Østre 
Agder IPR  
Hamsa Ganic, IKT Agder 

Arendal kommune/Teamsmøte 17. desember 
2021 
 

 

 

Møteleder: Ståle Sjaavaag (Risør) 
Til stede:  Tore Gryting Andersen (Tvedestrand), Hege Irene Bjerkeseth (Tvedestrand), Camilla Sunde 
(Gjerstad), Tore Sivertsen (Arendal), Åse N. Bjørkholt (Åmli), Bjørn Torgeir Larsen (Froland), Torbjørn Felle 
Moi (Vegårshei), Marte Aarthun (personvernombud) deler , Hamsa Ganic (IKT Agder) fra kl 11.00, Christina 
Bjørke Berntsen (Østre Agder IPR) Fravær: Christian Thorbjørnsen (IKT Agder), Silje Bjerkås (USHT Aust- 
Agder), Anita S. Kanck (Tannhelse, Agder fylkeskommune), Harry Svendsen (Østre Agder IPR), Rune Olsen 
(Arendal), Erlend Faanes Kylland (Grimstad) Jan Øyvind Evensen(Arendal) 
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Godkjenning av saksliste. Referat utsettes til neste møte 
Kort presentasjonsrunde. Vegårshei stiller med ny kandidat 
Thormod Moi Felle. 
 

Ståle Sjaavåg 
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Oppfølging sak 94/21. Rutine for personvern og 
informasjonssikkerhet.  
Vedtak/anbefaling; Fagutvalg for digitalisering støtter 
rutinen. Rutinen evalueres i fagutvalg hvert år, rundt 
desember 2022. 

Marthe 
Aarthun/alle 
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Runde rundt bordet. Status hva skjer og er viktig i din 
kommune nå?  

Arendal: Pågående arbeid med rullende saker. Vi har veldig 
mange bygg, hvor systemer skal skiftes og det planlegges 
nytt helsehus. Fin utvikling på kamera.  

Tore forspurt om å delta i en nasjonal gruppe for å se på 
kritisk info i kjernejournal. Mål: Lage et API som gjør at en 
kan registrere i EPJ.  

Digital hjemmeoppfølging og VKP; Arendal, Grimstad og 
Kristiansand bruker VKP opp til responssenteret. I forhold 
til digital hjemmeoppfølging pågår det et arbeid med å 
integrere til VKP. Arendal er åpen for å være pilot. Crane 
prosjektet, ruller og går. SIO prosjektet er nasjonalt lagt 
ned, men Arendal kommune ønsker å bruke metodikken 
videre. SIO modul er nå på plass i Gerica, hvor en kan ta ut 
helt reelle tall og som kan brukes inn mot budsjettering. I 
dette arbeidet er det opprettet en viktig og nyttig 
tverrfaglig gruppe: tjenestekontor, Tore og økonomer. 

Tvedestrand: Utfordringer med kjernejournal. Det tekniske 
er ikke oppe og går, vi har ikke det fysiske ikonet oppe. Har 
dere fått noen henvendelser fra andre leverandører av 

Alle 
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fagsystemer? Tvedestrand skal ha et møte på nyåret. 
ICare? 

Velferdsteknologi: Teste ut kamera på Phoniro med ønske 
om å få dette ut på institusjon. Hardware er for skjørt, og 
det er derfor byttet til nytt kamera nå. Tellu vil selge inn Dig 
til som kameraløsningen i Phonero. Arbeid med tekniske 
alarmer i det siste. Fikk videre tilganger/fullmakt til CMP fra 
Tellu. Det gir mere innsikt når alarmer feiler. Kommentar 
fra Christina: Denne løsningen rulles nå ut av Tellu til alle 
kommuner i dag. Ny avtale med responssenteret sendes ut 
i løpet av dagen, ifølge vertskommune. 

Risør: Mye arbeid med vaksinering. Ser på 
medisindispensere. Samler inn informasjon. Kameratilsyn 
ute i bolig; Phoniro 6000 tenkt å koble oss opp, men har nå 
kjøpt et kameratilsyn utenom. Godt tips med bruk av en 
knapp for å utlyse et tilsyn. Arbeidskapasitet er bøygen for 
oss nå. 

Gjerstad: Mest fokus på drift. Lite tid til annet. 
Trygghetsalarmer, mye batterier som må byttes og det tar 
litt tid. Alle trygghetsalarmer til «HDO» er koblet om til 
hjemmesykepleien, i forhold til nye prisstruktur for 
responssenteret. Kjernejournal har noen begynt å ta i bruk. 
Litt kritisk nå, enkelte ting må settes på vent. Sendt AKOS 
søknad før jul, og vært litt i kontakt med Risør og Arendal. 
Dette er noe som blir etterspurt fra pasienter og 
pårørende, å forenkle søknader. I forhold til 
velferdsteknologi må vi jobbe mer med å få de ansatte mer 
med. Må ofte minne dem litt på at en kan tenke litt 
annerledes. Ser for oss å bruke Teams mer, med info og 
enkle brukerveiledninger, ha det oppe på personalmøter 
mm, slik at de ansatte etterspør løsninger. Dette er å jobbe 
med kultur og holdninger. Vi tenker å ta i bruk det nye 
elæringskurset for velferdsteknologiens ABC og 
mulighetene som ligger i Dossier. Videre er det dannet en 
arbeidsgruppe for å lage et elæringkurs i forhold til 
samtykke og kompetansevurdering. Dette er tenkt å legges 
i KS læring. Digital hjemmeoppfølgingsprosjekt, her har 
kommunen nå med 3 brukere. 

Vegårshei: Kraftig utskiftning i administrasjonen/sektoren, 
krevende. og har hatt nok med det. Begynner å bedre seg. 
Samarbeid med kommunalsjef for veien videre, og 
velferdsteknologi blir et viktig satsningsområde. Deltok på 
velferdsteknologikonferansen i Oslo, vanskelig å ta info ned 
til oss i en liten kommune. Ønsker å se på nivå for 
betalingsmodell til responssenter, kost/nytte i fht at rimelig 
løsning belaster hjemmetjenesten. Vi har 1 GPS og 
trygghetsalarmer. Kommunen har stort behov for digitalt 
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 tilsyn, og trolig mere bruk av. Kjernejournal har 
tjenestekontoret tatt seg av, tror det går fint.  

Åmli: Mye i smittesporing, pakking av tester og vaksinering. 
Nytt sykesignalanlegg, vi er i gang med kablingen. Skal 
bygges en bolig for utviklingshemmede. Litt utfordring med 
Profil i forhold til kjernejournal og litt småting. Vet ikke helt 
hva som er feilen, om vi har fått en feil adresse fra Visma. 
Innbyggerdialogen tror vi fungerer. 

Froland: Vi var såkalt SIO kommune, og skal rapportere ut 
neste år også. Kommunen har gjort en ryddejobb som trolig 
har hatt effekt. Nytt turnussystem er på gang, et felles for 
hele Østre Agder. Grimstad er ute som pilot. Ønsker å få på 
plass VKP. 
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Informasjon fra digitaliseringsrådgiver 

 Orienteringssaker. Se vedlagt presentasjon 
 

Christina 
Berntsen/alle 
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 Informasjon fra forvaltning 

 Orienteringssaker. Se vedlagt presentasjon. 
 

 
 

Hamsa Ganic 


