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Referat, Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

Hamsa Ganic, IKT Agder Risør kommune/Teamsmøte 18. februar 2022 
 

 

 

Møteleder: Jan Øyvind Evensen (Arendal) 
Til stede: Ståle Sjaavaag (Risør), Tore Gryting Andersen (Tvedestrand), Åse N. Bjørkholt (Åmli), Bjørn Torgeir 
Larsen (Froland), Hamsa Ganic (IKT Agder), Erlend Faanes Kylland (Grimstad)  
Til stede på Teams: Hege Irene Bjerkeseth (Tvedestrand), Tore Sivertsen (Arendal), Elisabeth Thorbjørnsen 
(IKT Agder, til kl 09:50), Harald Hjelde (KS, til kl 09:50), Kjetil Løyning (KS, til kl 09:50) 
Fravær: Christian Thorbjørnsen (IKT Agder), Silje Bjerkås (USHT Agder øst), Anita S. Kanck (Tannhelse, Agder 
fylkeskommune), Harry Svendsen (Østre Agder IPR), Rune Olsen (Arendal), Camilla Ordahl Sunde (Gjerstad), 
Thormod Moi Felle (Vegårshei), Thorben Frøitland (Vegårshei),  Marte Aarthun, Kathrine Melby Holmerud 
(Grimstad), Ole Jørgen Etholm (Østre Agder IPR), Christina Bjørke Berntsen (Østre Agder IPR) 

08/22 

 

Velkommen 
Godkjenning av referat 21.01.2022 og saksliste.  
Vedtak: Referat og saksliste godkjent  

Jan Øyvind 
Evensen 

09/22 

 

FKJ- status og planer fremover 
 
Referat: 
Informasjon fra samarbeidsprosjektet v/Harald Hjelde og 
Kjetil Løyning. Det jobbes nå med å utarbeide et 
styringsdokument og et løsningsforslag for Felles 
kommunal journal som baserer seg på en åpen plattform 
der informasjon er skilt fra funksjonalitet gjennom åpne 
grensesnitt. Flere leverandører kan levere løsninger; man 
blir ikke bundet til én løsning. Samarbeidsprosjektet vil 
fram mot 30.juni 2022 jobbe med konkretisering av en 
løsnings- og gjennomføringsstrategi for arbeidet: Behov og 
prinsipper for løsning, styring og organisering, 
gjennomføring, realisering, økonomi, finans og kost/nytte.  
Styringsdokumentet skal sendes ut på høring etter 30. juni 
2022, med påfølgende utsendelse av beslutningsunderlag 
for videreføring av FKJ til kommunene fra november 2022. 
Kommunene i Norge (utenom helseregion Midt-Norge) vil 
ha frist til april 2023 for å gi sin tilslutning. Avhengig av 
dette vil det så tas stilling til om FKJ skal videreføres som 
foreslått. Se vedlagt presentasjon. 
 
 

Kjetil Løyning og 

Harald Hjelde, FKJ- 
KS  
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Informasjon fra forvaltning 
 
Referat: 
Gjennomgang av status for ulike tiltak som pågår p.t. Se 
presentasjon fra møtet. 

Hamsa Ganic 
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Mobilt utstyr i pleietjenesten: Det legges ikke opp til full 
internettilgang gjennom ny løsning (det er det ikke i dag 
heller på mobiltelefonene som brukes i tjenestene).  
Innspill Tore S.: Ansatte har i dag full internettilgang 
gjennom Google Chrome i eRom; dette vil det fortsatt være 
behov for videre.  
Aksjonspunkt: Hamsa videreformidler dette til John (IKTA). 
Det er også viktig at alle som har fått mail fra Christian ang. 
dette tiltaket gir en tilbakemelding om hvilke 
apper/nettsteder de har behov for i ny løsning (dersom 
dette ikke er gjort allerede). 
 
EPJ for kommunale fastleger og legevakt 
Ang EPJ: Viktig å se helheten mtp EPJ for de ulike 
fagområdene, og mht FKJ. Hva slags profil ønsker vi å ha på 
felles systemer ift forvaltning? Samarbeidet må ha en 
bærekraftig, felles forvaltning. 
 
Organisering og tydeliggjøring av felles forvaltning av 
fagsystemer 
IKT Agdersamarbeidet er i vekst og det er behov for å 
gjennomføre et arbeid for å beskrive hvordan fag-, 
forvaltnings-, og styringsgrupper skal sammensettes og 
hvordan det operative forvaltningsarbeidet skal 
organiseres. 
Innspill fra Ståle: Sammensetning av arbeidsgruppa 
(«kjernegruppa») som skal jobbe med dette – viktig at 
behovene til de som jobber «på gulvet» blir ivaretatt i 
arbeidet. Hvordan skal disse behovene fanges opp?  

Det blir viktig å involvere eksisterende forvaltning for 
innspill i arbeidet. 

 

Annet: Planer for konsolidering – hva er de? Når skal 
fagsystemene over på RDS?  
Aksjonspunkt: Hamsa undersøker internt. 
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Mandat til fagutvalg, gjennomgang. 

Referat: 

Endringer som må gjøres i mandatet: Endre tittelen til 
Christina.  

Innspill i møtet: Kan det være lurt å skille forvaltning fra 
innovasjon, spesielt sett i lys arbeidet som skal igangsettes 
av IKT Agder mht organisering av forvaltningen. 
Også viktig at digitaliseringsrådgiver i ØA IPR er med når 
mandatet diskuteres. 

Jan Øyvind 
Evensen 
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Fagutvalget for digitalisering anbefaler: Saken utsettes til 
neste møte i Fagutvalget. Lederskap og sekretariat 
forbereder et saksunderlag som sendes ut i forkant av 
møtet. 

11:00-12:30 Lunsj med omvisning  
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VR briller og behovet for digital kompetanse i 
hverdagen, presentasjon av prosjekt, Risør 
kommune.  
 
Referat:  
Digital kompetanse: Bakgrunn: behov for å få ut lik 
informasjon til mange ansatte. Det er laget en egen 
nettside i Risør for ansatte der det legges ut informasjon 
som er fagrelatert og lett tilgjengelig (inkl. kurs).  Henter 
blant annet informasjon fra Kompetansebroen som legges 
ut på nettsiden. 
 
VR-briller v/Elisabeth Gregersen:  Erfaringer: Innsalget fra 
leverandør var at brillene skulle simulere virkelighetstro 
situasjoner/ekte hendelser. Mange ansatte trengte mye 
hjelp til å bruke brillene. Ikke «virkelighetstro» løsning. 
Oppleves som banal øvelse; kanskje mer aktuelt for 
sykepleierstudenter og lærlinger. Begrenset tid til å jobbe 
med e-læringskurs kontra VR-briller; de fleste velger e-
læringskurs. Vanskelig å veilede når det kommer til VR-
briller, lettere med e-læringskurs. Oppleves ikke som nyttig 
og ønsker ikke å videreføre. 
Innspill i møtet: Veldig fint og nyttig at Risør deler sine 
erfaringer på dette området. Kanskje denne type løsning er 
mer nyttig med tanke på å øve på «rekkefølgen» i 
prosedyrer?  
 
Aksjonspunkt: Invitere USHT til å gi innspill til hvordan de 
kan bidra med en kompetanseportaltjeneste og 
prosedyredeling med sykehuset. 

Hilde Cathrine 
Henriksen og 
Elisabeth 
Gregersen, Risør 
kommune 
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RKG 2021 og plan for 2022 

 

Referat:  

RKG skal sikre økt kommunal forankring og samordning av 
initiativ.  

 Gjennomgang av gjennomførte aktiviteter og planer for 
2022. 

Erlend Faanes 
Kydland, vara 
sekretariat RKG 
ehelse 
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 Innspill i møtet: Opplever at det settes i gang initiativ i RKG 
som kommunene ikke blir orientert om. Organiseringen av 
de ulike foraene i Agder er uoversiktlig. Noen opplever ikke 
at de er involvert i prosessene som foregår i RKG. 

 

Fagutvalget for digitalisering anbefaler: Saken tas til 
orientering. Fagutvalget ønsker at organisering innen 
digitalisering i helsesektoren tas opp som sak i neste 
Fagutvalgsmøte. 

 

14/22 Virksomhetsplan 2022- ytterligere prioritering fra 
fagutvalget for arbeidet i 2022. 

 

Referat: Vanskelig å finne en god balansegang mellom å 
følge de store nasjonale og regionale initiativ, samtidig som 
behov ned på kommunenivå skal ivaretas. 
Informasjonsflyten er en stor utfordring, noe det har vært i 
mange år mens organiseringen er bare blitt kompleks. Det 
er vanskelig å skulle prioritere når det kommer så mange 
ulike signaler fra de ulike foraene.  

 

Fagutvalget for digitalisering anbefaler: Saken drøftes i 
neste fagutvalgsmøte og sees opp mot mandat for 
fagutvalget og organisering i Agder. 

 

Jan Øyvind 
Evensen/alle 

15/22 Eventuelt 
 
Referat: 
Ny OFA-avtale vedr. bestilling av medisiner. Problematisk 
at apoteket ber om oversikt over pasientdata. Ståle tar 
dette opp med Marte Aarthun (personvernombudet). 
Froland og Tvedestrand har sendt inn sak til IKT Agder om 
at ikon for bestilling av medisiner må tilgjengeliggjøres for 
ansatte.  

Innspill Hamsa: Har alle kommunene i samarbeidet denne 
avtalen? Usikkert. 

Settes opp som sak til neste møte i faggruppa for helse og 
omsorg. Alle gir tilbakemelding om denne avtalen berører 
dem.  

 


