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Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

Hamsa Ganic, forvaltning IKT Agder  
Christina Bjørke Berntsen, innovasjon 

Østre Agder IKP 

Tvedestrand kommune 01. april 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, Erlend Kyland Faanes- Grimstad,  Forfall: Thormod Moi Felle -Vegårshei, Silje 
Bjerkås- USHT Øst, Anita Skogrand Kanck- Agder Fylkeskommune Tannhelse, , Christian- Torbjørnsen IKT 
Agder, Rune Olsen- Arendal 

 

16/22 Godkjenning av referat 21.01.2022 og saksliste.  
 

17/22 Info fra forvaltning. Se presentasjon her. 

18/22 

 

SOVA 2022- evaluering, runde rundt bordet. Fagutvalget vurderer at det var bra 
med et felles treffpunkt, og mange nyttige presentasjoner. Konferansen gir et nyttig 
treffpunkt og oversikt over hva en jobber med innen velferdsteknologi. 
Paneldiskusjon mente enkelte ikke var så bra, da medlemmene er kjent med 
forankringsutfordringene. Nyttig med hybrid løsning.  

Forslag videre: Hva med å lage parallellsesjoner for å treffe flere? Presentasjoner fra 
leverandører? Eget opplegg for teknikere? «Hands on tema». Viktig at politikere blir 
invitert inn. Tilbakemelding teknisk: Noen tekniske feil, som gjorde at konferansen 
og presentasjoner ble litt rotete. Torsdagen frøs digital overføring. Viktig ved bruk av 
digitale foredragsholdere å på forhånd sjekke systemet, ødelegger mye når det 
hakker og fryser. 

19/22 

 

Hva er nytt og viktig i din kommune nå? Drøfting viste at det er viktig at 
kommunene blir flinkere til å informere om hva de har og kan tilby av teknologi. 
Ønskelig med et system eller nettsted for deling av linker og informasjon, viktig for 
bredding. Forslag om at fagutvalget kan sette seg ned og se på hvilken teknologi som 
passer til hvem, i lys av produkterfaringer/sikkerhet, kostnader, bruksområde.  

Innspill om at dokumenter og film være nyttig i forbindelse med opplæring da det er 
lang avstand ut til tjenesten som benytter utstyret.  Forslag om:  

 fagutvalg/kommuner eller andre kunne laget noen enkle filmer 

 opprettet en kommunikasjonsgruppe med fokus på velferdsteknologi 

 mulighet for tilnærmet like hjemmesider, slik at brukerne kunne finne 
linkende info/ på en felles side? 

 Ønske om en sammenstilling av ulike medisindispensere hvor en kan 
sammenlikne og hente ut erfaringer. Gjerstad og Risør vurderer hvilke 
dispensere de skal satse på videre. 

https://iktagder.sharepoint.com/:f:/t/Fagutvalge-helseogvelferdsteknologistreAgder/EjeOLQaiq2xNjWYMNrnywwIBOLYKVQusfzrS9QNNgEYj4A?e=TalgTa
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Avvikssystemet Qm + benyttes av mange til prosedyrer. 

Saksbehandlerforum ble opprettet for å dele informasjon mellom saksbehandlerne i 
Østre Agder. 

Arendal jobber mye med styringstall og aktivitetsbasert oppfølging av helse og 
omsorgstjenester, og dette vil være fokus i år og trolig neste år, hvilket sekundært 
blant annet vil gi bedre gevinstrealiseringsplaner.  

Risør har bestilt nytt system for lagerstyring, og velger å teste dette ut og se om 
dette fungerer slik som det er forespeilet.  

Digital hjemmeoppfølging (DHO)- pilot med overføring fra Siemens til Gerica.  

20/22 

 

Informasjon fra digitaliseringsrådgiver.  
Nasjonalt kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi. Kort orientering om 
søknad. 

21/22 

 

 Kort kurs om sykesignalanlegg, ved Tore Gryting Andersen Tvedestrand kommune. 

22/22 

 

Regning fra NHN. Det ble vedtatt i desember at kommunene skal betale, og at 
kostnaden for 2022 er overført til kommunene. Christina har sendt inn forespørsel til 
kundesenter på NHN, da dette ikke direkte er fremstår klart i spesifisert post for 
statlige overføringer. 
 


