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Referat, Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

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

Teamsmøte 21.januar 2022 
 

 

 

Møteleder: Jan Øyvind Evensen(Arendal) 
Til stede:  Ståle Sjaavaag (Risør), Hege Irene Bjerkeseth (Tvedestrand), Camilla Sunde (Gjerstad), Tore 
Sivertsen (Arendal), Åse N. Bjørkholt (Åmli), Bjørn Torgeir Larsen (Froland), Tore Gryting Andersen 
(Tvedestrand), Marte Aarthun (personvernombud) deler , Hamsa Ganic (IKT Agder), 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), Torbjørn Felle Moi (Vegårshei) 

01/22 Referat 16.04.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 og saksliste godkjent.  

02/22 

 

Informasjon fra digitaliseringsrådgiver. Informasjon fra ulike utvalg. Linker til ulike podkast 
og gratis nasjonale/internasjonale digitale undervisningstilbud innen helse, skole, 
digitalisering og ledelse. 
 

03/22 

 

«Kritiske suksessfaktorer ved innføring av Digihelse».  

Eksamensoppgave, Strategisk bruk av IKT, UIA H-2021, Ronny Tellefsdal Sunde, Atle 
Frydelund og Thomas Henriksen IKT Agder og Christina Bjørke Berntsen Østre Agder IPR. 
Kort orientering om «funn».  

04/22 

 

Status hva skjer og er viktig i kommunene nå?  Froland, Risør, Arendal og Grimstad skal 
innføre nytt turnussystem. Grimstad pilot. Mye arbeid som skal gjøres der. 

Møte med leverandører. Foreligger en integrasjon mot RS og GAT, men leverandør vil ikke 
bruke denne men utvikle selv som blir kostbart. 

05/22 

 

Evaluering pandemi, så langt. Hva har vi lært innenfor digitalisering/ehelse? Utfordringer 
og veien videre? 

Drøfting: Kommunene har tatt mange gode digitale grep i forbindelse med pandemien, 
som har gitt effekter og læring. Nyttig at systemet C19 kom raskt på plass. Teknisk et 
relativt enkelt system, men kommunene savner oppfølging og info om nyttige endringer. 
Fagutvalget kunne hatt mer fokus på covid systemer og utfordringer.  

Remin ble kjøpt i fellesskap gjennom IKT Agder. Har systemer blitt utnyttet i god nok grad? 
Utfordrende for hver enkelt kommune å følge opp avtaler med hurtige endringer, krav og 
nye løsninger. Ønskes mer tydelig samarbeid rundt løsninger. FHI forventer at kommunene 
får løsningene raskt på plass.  

Hvordan få eskalert saker hos IKT Agder som må eskaleres? Viktig at IKT Agder flagger og 
oppskalerer viktige saker. Kommunene og samfunnet prioriterer pandemi og vaksinering 
høyt, inkl systemer og løsninger knyttet til dette. 
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Pandemien har fått fokus på digitale løsninger, videokonferanse og teams. Personalet 
etterspør i økt grad digitale løsninger.  

Viktig at en fordeler ansvarsoppgaver og få et fagteam bestående av personer med «hands 
on» erfaring, - noen må ha et hovedansvar og ta dialog med leverandører etc. Utfordrende 
med hastesaker og personvernopplysninger. 

Anbefaling/vedtak: Basert på erfaringer og behov oppretter fagutvalget en covid 19 
fagarbeidsgruppe. 

Gruppa består av Hege Irene Bjekeseth («systemansvarlig»), Marte Aarthun 
(personvernombud), Hamsa Ganic og Christina Bjørke Berntsen.  

Alle kommuner/medlemmer i fagutvalget har ansvar for å melde inn saker som er viktig, 
tips eller utfordrende. Arbeidsgruppa prøver å bistå med hjelp hvis behov, og 
videreformidle informasjon som kommer inn til alle kommunene i Østre Agder. 

06/22 

 

Arkiv- forvaltning. Forespørsel, deltakelse tverrfaglig arkivgruppe. Forvaltningsgruppen 
for sak og arkiv ser behov for en tverrfaglig gruppe som jobber med arkiv. Forespørsel om 
noen fra fagutvalget kan tenke seg å bidra inn i gruppen, men gruppen er svært opptatt 
med andre verv og oppgaver. Camilla Sunde sjekker med en ansatt i Gjerstad om 
vedkommende kan bidra, og gir tilbakemelding til Hamsa. 

07/22 

 

 

Virksomhetsplan digitalisering 2022 
Tilbakemeldinger fra kommunene: IKT Agder utvides veldig, og når en ringer brukerstøtte 
må en vente 10-15 min hvilket gjør at folk blir misfornøyde. Utvides staben proporsjonalt 
med utvidelse av IKT samarbeidet til flere kommuner? Viktig med rutiner på driftssiden. 
Profilkommuner fikk ikke levert inn nasjonale IPLOS tall innen fristen. Viser seg at dette var 
imidlertid pga feil hos leverandør som krever oppgradering av fagsystem. 

Et strøm- og linjebrudd førte til at Froland kommune mistet sykesignalanlegg, dette skal 
egentlig IKT Agder overvåke. 

Ingen ytterligere merknader. Virksomhetsplan 2022 med evaluering 2021 godkjent. 


