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Referat, Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

Christina Bjørke Berntsen Frolandia- Froland/Teamsmøte 11.november 
2022 
 

 

 

Møteleder: Camilla Ordahl Sunde (Gjerstad) 
Til stede: Bjørn Torgeir Larsen (Froland), Hege Irene Bjerkeseth (Tvedestrand), Tore Sivertsen (Arendal) til ca 
13.00, Christina Bjørke Berntsen (Østre Agder IPR), Jan Øyvind Evensen (Arendal) Teams: Nils Christian 
Fjærbu (Grimstad), Christian Thorbjørnsen (IKT Agder), Hamsa Garnic (IKT Agder), Tore Sivertsen (Arendal) 
fra.ca kl 13.00, 
Fravær: Åse N. Bjørkholt (Åmli), Ståle Sjaavaag (Risør), Thormod Moi Felle (Vegårshei), Thorben Frøitland 
(Vegårshei).   

46/22 Godkjenning av referat 23.08.2022 og saksliste.  

47/22- 
49/22 

Fagutvalg for digitalisering, forvaltningsaker. Se eget referat fra Hamsa Garnic, 
forvaltningsansvarlig IKT Agder/sekretariat forvaltningsdel fagutvalg for digitalisering 

50/22 

 

Digitalt utenforskap. 
1.Eldre og digitalt utenforskap. Hva kan bidra til økt bruk av digitale løsninger for 
personer fra 67 år. Med fokus på DigiHelse. (2022). Presentasjon av masteroppgave 
skrevet av Bjerkeseth, Hege Irene Dehlin; Holtan, Gjermund; Sira, Hanne Jorunn. AURA: 
Eldre og digitalt utenforskap Hva kan bidra til økt bruk av digitale løsninger for personer 
fra 67 år Med fokus på DigiHelse (unit.no) 
2. Kort orientering Digihjelpen og samling om digital inkludering i Froland. Digihjelpen 
har tilgjengelig info.  Digihjelpen - KS. 
Digidel gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har en nyttig 
nettside med enkelt lærings/veiledningsmateriell  Forside - Digidel 
 
Presentert v/ Hege Irene Bjerkeseth, Tvedestrand kommune 

51/22 

 

Crane.  
Orientering prosjekt, status nå ved prosjektleder Ingrid Kjørstad, Arendal kommune. 

52/22 Info fra RKG ehelse v/ Erlend K Faanes. Sak utgikk. 

53/22 

 

Oppdatering  
Hva er viktig i din kommune nå? 
Nyttig info fra webinar eller utvalg?  
Tvedestrand: Tørn og innsatstrapp, prosjektlederstilling til sammen 50%. Stort åpent 
velferdsteknologi informasjonsmøtemøte førstkommende onsdag for innbyggere. Ulike 
stands. Forankret, og toppledelsen kommer. Kommunene velkommen. 
Froland: Turnussystem, boligsystem. Faktureringsmodul i Gerica. 

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/browse?value=Bjerkeseth,%20Hege%20Irene%20Dehlin&type=author
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/browse?value=Holtan,%20Gjermund&type=author
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/browse?value=Sira,%20Hanne%20Jorunn&type=author
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3020408
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3020408
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3020408
https://www.ks.no/digihjelpen/
https://digidel.no/
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Arendal v/Tore: Pasientvarslingssystemer, prosjektet Crane. Fokus på styringssystemer- 
bruker metodikken til det nasjonale SIO prosjektet, og er veldig fornøyd med dette. 
Grimstad: Mye vedlikehold og systemer, og nye deler av systemer. Jobber med 
habilitering og velferdsteknologi for tiden. 
Gjerstad: Mye drift. Digital utfordring med Tellu Care, som følges opp. Ønsker å bruke 
mer teknologi. Ønsker tips. Ønsker å dele mer på teknologi. 
IKT Agder v/Christian: oppgradering i desember, til 20.12. RDS oppgradering. Legge om 
tynnklienter til ny RDS løsning.  
 
Innspill:  
1.Benytte driftsmøtene som arrangeres i Agder. Mye nyttig info for kommunene, og 
fint nettverk. 
2. Utarbeide en politisk sak; se på like teknologier på tvers i Østre Agder. Dra fordeler 
av dette.  
3. Utvikling av nettsider slik at velferdsteknologisk info fremstår mest mulig likt i Østre 
Agder 
 
Oppfølgingsønske: 2 G og overgang til 4G alarmer, hva gjøres videre, og hvilken kostnad 
er dette? Går det an å se inn til dette i fht den nåværende avtalen /juridisk. Christina 
følger opp. 

54/22 EHDS European Health Data Space 
Kort orientering. European Health Data Space (europa.eu) 

55/22 

 

Nasjonal ehelsestrategi- Nasjonal høring med frist 1.10.22 
Kort orientering om KS høringssvar Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren - ehelse 

56/22 

 

Cybersikkerhet 
Kort orientering fra en øvelse. Hvordan kan toppledelse i en organisasjon forberede seg 
på et større cyberangrep. 

57/22 

 

Kort informasjon om status; 1.Fagutvalget for analyse og kunnskapsutvikling og 
2.Prosjekt bærekraftige helse og omsorgstjenester v/Siri S. Andersen, 
Prosjektleder/sekretariat Østre Agder IPR. 

58/22 Info fra digitaliseringsrådgiver. Kort info fra ulike utvalg. 

59/22 

 

Oppsummering fra Ehin 2022. Kort samtale, flere har digital tilgang og ikke fått sett 
aktuelle presentasjoner enda. Mye spennende. 

60/22 Eventuelt?1.Tvedestrand; Kartlegging av hvem som gjør hva i tjenesten. Helt i tråd med 
innsatstrapp. Har vært svært nyttig for kommunen. Settes opp som sak på et senere 
møte. 2.Froland: Forvaltningsak,- Bestillingsskjema IKT Agder. Kort drøfting/veiledning 
på hvilken info som var ønsket. 

https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en
https://www.ehelse.no/horinger/nasjonal-e-helsestrategi-for-helse-og-omsorgssektoren

