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Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

Hamsa Ganic, forvaltning IKT Agder  
Christina Bjørke Berntsen, innovasjon 

Østre Agder IKP 

Agder fylkeskommune 03. juni 2022 
 

 

Til stede 

Møteleder: Jan Øyvind Evensen- Arendal. 
Til stede: Ståle Sjaavåg- Risør, Tore Gryting Andersen- Tvedestrand, Tore Sivertsen-Arendal, Åse 
Namsvatn Bjørkholt –Åmli, Bjørn Torgeir Larsen- Froland, Hege Irene Bjerkeseth,- Tvedestrand, Camilla 
Ordahl Sunde- Gjerstad, Nils Christian Fjærbu- Grimstad, Christian- Torbjørnsen IKT Agder. Observatør: 
Trine Heen- IKT Agder Forfall: Thormod Moi Felle -Vegårshei, Silje Bjerkås- USHT Øst, Anita Skogrand 
Kanck- Agder Fylkeskommune Tannhelse. 
 

 

23/22 Godkjenning av referat 1.04.22 og saksliste.  
Ønske om at sakslister og dokumenter sendes ut 1 uke i forkant, og at 
referat sendes ut så raskt som mulig.  
 

 Forvaltning 

24/22 

 

Orientering fra forvaltning. Link til presentasjon. 
Innspill fra fagutvalget – Forprosjekt EPJ 
Risør: Fysioterapeutene har sine egne systemer – savner kommunikasjon 
med deres systemer. Habiliteringstjenesten i Risør har fått demo av annen 
EPJ – mener at Gerica ikke oppfyller deres behov. 
Froland: Er det mulig å drifte det på en annen måte? Sårbart. Kan man ha én 
installasjon f.eks? Hjelpe hverandre på sommeren? Tenke på hvordan den 
praktiske forvaltningen/driften i framtiden skal ivaretas. 
Tvedestrand: Fornuftig å rigge seg på en annen måte. Mye vil bli ivaretatt på 
en annen måte i skyen. 
Digitaliseringsrådgiver: Tannhelse, barnevern, hjelpemidler, fastleger. Tenke 
hvordan ting skal se ut frem i tid – ref. bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester. Skal passe inn i vår framtid (langsiktig). 
Arendal: Opplever at det fort kan bli avstand mellom systemansvarlig og 
faget. Viktig å ha systemkompetanse i kommunen. 
Risør: Kan være utfordrende med å være for brede i en konseptutredning. 
Bred konseptfase, men med riktige føringer. 
 
Fagutvalget vedtar/anbefaler følgende: Fagutvalget for digitalisering 
anbefaler at det igangsettes et forprosjekt EPJ for å gjennomføre en 
konseptfase som dekker EPJ i hele kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
 

Helsestasjoner: Det er kommet krav om rapportering til KPR gjennom 
fagsystemet fra september 2022. Faggruppen for helsestasjonene ønsker en 

https://iktagder.sharepoint.com/:f:/t/Fagutvalge-helseogvelferdsteknologistreAgder/EsgiAnqt9TNGtHHPbBeJWJ4BE50HTr4Kj6V3hm0FkUfwVw?e=cC6fFf
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felles koordinering gjennom forvaltningen for å få dette på plass. Sist 
oppdatering vedr. dette fra leverandør var at de skulle pilotere 
integrasjonen i CGM i Ålesund. Venter på ny informasjon fra sentralt hold 
(mulig kommet noe denne uken?). Hamsa kontakter leverandør for status 
vedr. integrasjonen i CGM Helsestasjon. 
  

25/22 

 

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)  
I dag er det kun AK og GK som bruker VKP – får journalnotater fra 
Responssenteret inn i Gerica. Bør Fagutvalget gjøre en felles ny vurdering 
vedr. VKP?  
eSense kan dekke deler av integrasjonsbehovet mellom velferdsteknologi og 
EPJ, men dette gjelder kun kommuner som bruker Gerica. 
Innspill i møtet: Det er bestemt at VKP skal satses på nasjonalt – tror at vi 
uansett blir nødt til å koble oss på det. Gericakommuner bør ha mulighet til 
å bruke eSense dersom det gir merverdi. 
Tvedestrand: Obs Innovasjonspartnerskapet – der er VKP veldig sentralt. Har 
sendt inn sak til IKT Agder om at kommunen ønsker 
responssenterintegrasjon mot EPJ gjennom VKP. 
Åmli: eSense er kun for Gerica, mens VKP gjelder for Profil også. 
 
Oppfølgingspunkt: Christina sjekker om noen kan komme inn i Fagutvalget 
og informere om VKP. 
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Beredskapsavtale Remin smittesporing.  
GK har fått tilbud fra Remin om en beredskapsavtale. Dette innebærer at 
kommunen betaler en årlig vedlikeholdskostnad og kan på den måten raskt 
ta i bruk løsningen dersom det oppstår behov for det. Dersom kommunene 
sier opp avtalen med Remin, så «mistes» data som finnes i løsningen i dag 
(dvs. den vil ikke ligge i systemet v/ny avtaleinngåelse). Er det aktuelt for 
øvrige kommuner å inngå en slik beredskapsavtale? 
Innspill i møtet: 
Forvaltningsansvarlig: Reminavtalen er en felles IKTA-avtale og forvaltes 
gjennom IKT Agder. Dialog med leverandør skal skje gjennom forvaltningen. 
Risør: Viktig at selvregistreringsmodul blir sagt opp. Pålegg om å ha dette er 
bortfalt fra nasjonale helsemyndigheter. Unødvendig å skulle fortsatt betale 
for dette.  
Aksjon: Følges opp av forvaltningsansvarlig. Hamsa ber også om mer 
informasjon/tilbud på en beredskapsavtale for samarbeidet fra Remin. Tas 
opp i neste møte i Fagutvalget. 
 

 Innovasjon 
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Informasjon fra digitaliseringsrådgiver. Se link 

28/22 

 

 

Sak 22/2022 fra HLF: Trygghetsalarmer 
HLF ønsker en anbefaling fra fagutvalget. Se referat; 

file:///C:/Users/C09584/Desktop/Fagutvalg%2003%20juni%202022.pptx
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Presentasjon fra avdelingsleder tjenestekontoret i Grimstad kommune Nina 
Gran Høyland. Bakgrunn for saken: Hjemmetjenesten i Grimstad har begynt 
med tlf tid, fordi de har for få personer til å betjene tlf. Dette har ført til at 
det har kommet en del ekstra telefonhenvendelser til tjenestekontoret. 
Kommunen ønsker som et resultat av dette at kommunal trygghetsalarm 
skal brukes mer, når bruker trenger tjenester. Enkelte brukere ønsker 
imidlertid ikke å betale for trygghetsalarmen ved slik bruk. Grimstad 
kommune ved Nina tok opp dette internt lederforum i Grimstad kommune 
og HLF i Østre Agder samarbeidet. Der ble det besluttet at det er ønskelig å 
få vurdert det juridiske vedrørende prising av alarm, hvordan kommunene 
sammen se på dette og bli omforent. Nina viser til at når det ikke er mulig å 
få tak i hjemmetjenesten, må det defineres som nødvendig helsetjenester, 
og at dette juridisk er klart. Saksbehandlerforum har drøftet saken. 
Prisdifferensiering er mulig, feks gjennom vedtak. Må se på prissetting slik at 
dette kan være felles for kommunene. 

 
Innspill fra fagutvalget: 
Hva slags henvendelser er dette snakk om? Hvis en har brukt tlf. før til 
samme type kontakt, er det da så akutt? Når det trykkes på alarmen er den 
ansatte pliktig til å slippe alt en har i hendene og betjene alarmen. 
Trygghetsalarm er et akutt og prekært behov. Hver enkelt kommune har 
ansvar for å jobbe frem en kultur på hvordan skal en se på behovet.  Det er 
en alarm og ikke en ringesnor. M4Almo(link) prosjektet så på felles prising 
for mange år siden, og gikk bort fra dette.  
Det finnes andre digitale plattformer for kommunikasjon, for eksempel 
DigiHelse, som kan benyttes til kommunikasjon som ikke dekker et akutt og 
prekært behov. Fagutvalget støtter andre kommunikasjonsformer. 
Digitalisering handler mye om innsatstrappa og lavere trinn. Viktig å ikke 
sette i gang unødvendige tjenester. Fagutvalget, Agderkommunene og 
vertskommunen brukte mye tid på prising av tjenester i fjor. 
Vertskommunen baserer seg på Helsedirektoratets beregninger på 1,5 trykk 
pr alarm pr mnd. Østre Agder kommunene har siden i fjor høst jobbet med å 
få ned antall alarmer, slik at det ikke medfører en stor belastning for 
responssenteret, dermed påfører en høyere prising for hver enkelt 
kommune. AU Samarbeidsutvalg og Samarbeidsutvalget har siden oppstart 
hatt høyt fokus på at hver kommune må gjøre holdningsskapende arbeid 
internt og mot brukere slik at alarmen brukes kun ved akutte behov. 

https://iktagder-my.sharepoint.com/personal/christina_bjorke_berntsen_arendal_kommune_no/Documents/Referater%20ulike%20møter/M4ALMO_Rapport_3-2017.pdf
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1 Se Østre Agder samarbeidets nettside Sak 56/21 (ostreagder.no) 

Grimstad har mars 2021 sammenliknet med mars 2022 fått en 3 doblet 
økning, uten at en har gått nærmere inn på hvorfor. De andre Østre Agder 
kommunene har gått ned i alarmbruk. 

 
 

Fagutvalgets anbefaling: 
Fagutvalget anbefaler ikke å bruke trygghetsalarm annet enn ved akutt 
hjelp. Utvalget er bekymret for den økte bruken av trygghetsalarmer som 
en mulig løsning for innføring av telefontid samt at brukere oppfordres til 
å bruke alarmen utover akutt hjelp. Fagutvalget, HLF og 
Kommunedirektørforum behandlet i 2021 saker, jfr sak 56/21 (og 65/21) i 
kommunedirektørforum/rådmannsutvalg vedrørende økt prising.1 
Vertskommunen landet sammen med Agderkommunene på en ny 
prismodell, som vertskommunen signaliserte kan endres hvis den ikke 
dekker underskudd/reelle kostnader.  
Nyeste tall fra Grimstad siste måned sammenliknet med fjoråret viser en 3 
dobling av alarmbruk.  
 
Fagutvalget synes problemstilling vedrørende telefontid og annen form for 
digital kommunikasjon for å avhjelpe kommunikasjonsbehov er 
interessant, og vil gjerne se på andre digitale løsninger enn trygghetsalarm, 
som kan avhjelpe problemstillingen for Grimstad. 
 
Fagutvalget vil ikke uttale seg om kommunens prising av tjenesten ut mot 
bruker, men viser til tidligere vurderinger på Agder og av direktoratet. 
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Hva er nytt viktig i din kommune. 
 
Åmli: koblet seg opp på Phoniro, ser så langt veldig bra ut. 
Arendal: samlokalisere 3 hjemmetjeneste soner, visingsarena for 
velferdsteknologi og hjelpemidler i nytt bygg på Krøgenes. Visingsarena kan 
benyttes av andre ØA kommuner. 
Jobber med velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) og digital 
hjemmeoppfølging. Tromøy bokollektiv skal få nytt varslingssystem. 
Froland: Ressursstyringssystem tar mye tid. 
Gjerstad: GPS testes på sykehjem 
Tvedestrand: Planlagt kameratilsyn med Digtil startet for 3 uker siden. Gode 
erfaringer med planlagte tilsyn på natt og vurderer nå hendelsesbasert 
tilsyn. VKP- bestilling er sendt til IKT Agder, men ikke fått tilbakemelding når 
dette kan igangsettes. Noen utfordringer; Tellu Care sin «sign on» signering 
samt kameratilsyn koblet til responssenteret med Tellu Care fungerer ikke. 
Risør: Ståle leder for velfersteknologisk gruppe i Risør. Kommunen har 
startet opp med Dignio- medisindispensere, og en person tilknyttet 
tjenestekontoret jobber veldig med dette. Drift har kommet i gang med 
IsiCare; kommunen vurderer et stort potensiale siden det er en utfordring å 
ha oversikt over kommunale hjelpemidler er. Kommunen ønsker å koble til 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/vedlegg-radmannsutvalg-210922.pdf
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velferdsteknologi, samt få en mer mobil løsning for psykisk helse og 
habiliteringstjenesten. 

30/22 

 

Digital hjemmeoppfølging (DHO) søknad og orientering om veien videre. Link 
til presentasjon. 
DHO vil se på høring sak 31/22 og komme med et høringsinnspill på vegne 
av Agder. ØA sekretariatet sender over til fagutvalgsmedlemmene når dette 
foreligger. 
Fagutvalget tar saken til orientering. 

31/22 

12:15-12:45 

Nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging (DHO),- offentlig høring. 
Det gis tre råd: 

1. Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for DHO 
2. Ved oppstart av DHO bør det søkes samarbeid i helsefelleskapet. 
3. Personer med kroniske lidelser bør tilbys DHO som en individuelt tilpasset tjeneste. 

 
Lenke til høringsutkastet og høringsskjema: https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-
faglige-rad-for-digital-hjemmeoppfolging 

DHO Agder og RKG ehelse vil se på dette, og komme med innspill. Dette 
oversendes til fagutvalget på mail. 

32/22 

12:45- 

 

Eventuelt.  
1. Informasjon fra leder.  

Jan Øyvind ønsker å trekke seg som leder, pga økte arbeidsoppgaver 
i jobb utenom fagutvalget. Ny leder velges til høsten. Jan Øyvind 
vurdere det krevende å være leder i fagutvalget ved siden av annen 
lederstilling når det ikke foreligger frikjøp. Personer som ønsker å 
stille som kandidat bes ta kontakt med sekretariatet. Mandat vil 
også bli tatt opp som sak på neste utvalg.  

2. Saker fra Tore Gryting Andersen: 
1. Driftsmøte: saker til driftsmøte.  
2. Tellu Care fungerer ved planlagt digitalt tilsyn opp mot 

responssenteret slik som Pro-Alert gjør. Teknikerforum Agder vil bli 
informert, og dette følges opp av driftsmøte 

3. Innsatstrappa: Hvordan samkjøre dette fremover? Person som skal 
jobbe med bærekraftige helse og omsorgstjenester blir nå ansatt. 
Fagutvalget har måttet vente med ressurskalkulator etc. til dette er 
avklart samt annet forarbeide var ferdig. Digitaliseringsrådgiver har 
dialog med den som skal inn i stillingen, og det vurderes flere 
digitaliseringstiltak.  
Mulig at kommunene kan samarbeide om visningsarena. Hvordan 
kommunisere ut til brukere hva vi har og ikke? Innspill om App Kafe, 
og at en kan samarbeide om kommunikasjon. 

 

https://iktagder-my.sharepoint.com/personal/christina_bjorke_berntsen_arendal_kommune_no/Documents/Referater%20ulike%20møter/Presentasjon%20status%20DHO.pptx
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.helsedirektoratet.no%2fhoringer%2fnasjonale-faglige-rad-for-digital-hjemmeoppfolging&c=E,1,_NH_8mL83i0_K3M0X1a9Q0aZtnQZfD6RsGM-lUpUwmIlRkKPA-wV5n1qzSVu9HaBniDzINHyKx3lrnOYEWyft6Db49NgEY6t9yEtv4GPPw,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.helsedirektoratet.no%2fhoringer%2fnasjonale-faglige-rad-for-digital-hjemmeoppfolging&c=E,1,_NH_8mL83i0_K3M0X1a9Q0aZtnQZfD6RsGM-lUpUwmIlRkKPA-wV5n1qzSVu9HaBniDzINHyKx3lrnOYEWyft6Db49NgEY6t9yEtv4GPPw,,&typo=1

