
  Fagutvalg for Digitalisering  
 

Referat Fagutvalg for Digitalisering 
Møtested: Teams 
Dato: 06.01.2021 
Tid: 09:00 – 15:00 
Lunsj: 11.00- 11.30 

Møteleder: Merethe Knatterud 
Sekretær: Hamsa Ganic 

 
Til stede: Christina Bjørke Berntsen,-Østre Agder IKP, Hege Bjerkeseth,-
Tvedestrand, Åse Namsvatn Bjørkholt, -Åmli, Laila Nylund, -Åmli, Erlend 

Faanes, -Grimstad, Kristine Kvamme,- Tvedestrand, Bjørn Torgeir Larsen,- 
Froland, Ståle Sjaavaag, -Risør, Silje Bjerkås,-Grimstad, Tore Sivertsen,- 

Arendal, Christian Thorbjørnsen,-IKT Agder, Camilla Sunde, -Gjerstad, Marte 
Aarthun,- Personvernombud, Rune Olsen, -Arendal.  

Siste sak: Bjørn Haugersveen,- Risør 
Forfall: Maja Jørgensen,- Vegårshei,  Jan Øyvind Evensen,- Arendal 

 

Saksnr. + 
klokkeslett 

Tema Ansvar 

5 min 
09:00 – 09:05 

Velkommen 
 

Merethe Knatterud 

1/21 
15 min 
09:05 – 09:20 

Presentasjon av ny digitaliseringsrådgiver 
 
Referat: Ny digitaliseringsrådgiver Christina Bjørke 
Berntsen forteller om egen arbeidserfaring og bakgrunn. 
Oppfordrer fagutvalgets medlemmer til å komme med 
innspill og behov. 
Velkommen til Christina! 

Christina Bjørke 
Berntsen 

2/21 
30 min 
09:20 – 09:50 

Leder av fagutvalgets halvtime 
- veien videre 
- valg av ny leder 

 
Referat: Merethe går over i ny jobb fra 1. mars. Arendal 
kommune har leder av fagutvalget, mens nestleder er Silje 
Bjerkås (Grimstad). Er det ønskelig å velge ny leder nå eller 
skal nestleder ta over fram til nytt valg i juni? 
Flere innspill om at det er mest hensiktsmessig å velge ny 
leder nå framfor å ha noen midlertidig i rollen fram til juni, 
slik at man sikrer kontinuitet og overlapping før Merethe 
slutter. 
Forslag om å sende ut en mail med forespørsel om 
interesse/forslag til kandidater, med frist innen 15. januar, 
med påfølgende valg i neste fagutvalgsmøte. 
 

Merethe Knatterud 

09:50 – 10:00 Pause  
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3/21 
30 min 
10:00 – 10:30 

Forvaltningsansvarliges halvtime 
 
Referat: Forvaltningsansvarlig presenterer oppdatert 
tiltaks- og prosjektoversikt. Dette er et forslag utarbeidet 
med bakgrunn i tidligere oversikt, tilbakemeldinger og 
behov fra faggrupper og status nasjonalt og i markedet. 
Fagutvalgets medlemmer bes gå gjennom den foreslåtte 
oversikten og evt komme med innspill og korrigeringer 
innen 15.01.2021. Merk: Dette er fagutvalgets anbefalinger 
rundt prioriteringer over styringsgruppen, så det er viktig at 
alle ser gjennom forslaget. 

Hamsa Ganic 

4/21 
10 min 
10:30 – 10:40 

KS - eKomps tilmålte tid 
 
Referat:  

 Mandat for KS eKomp 2021 jobbes med – foreløpig 
ikke klart, men det er satt av midler. Mer 
informasjon kommer i neste fagutvalgsmøte. 

 Ny funksjonalitet i Kjernejournal blir 
tilgjengeliggjort 23. januar; det blir ny fane i KJ som 
muliggjør at ansatte kan sjekke pasientens 
vaksinasjonsstatus – informasjon hentes fra 
SYSVAK. Innbyggere har allerede denne funksjonen 
i dag ved å gå inn på Helsenorge og sin 
Kjernejournal.  

 Digitalsamhandling (mellom kommune, fastlege og 
sykehus – elektronisk meldingsutveksling) – her 
ønsker NorskHelsenett (NHN) å verifisere at alle er 
klare med mottak av siste versjon av epikrise, 
henvisning, og pleie og omsorgsmeldinger. NHN 
ønsker også erfaringer av PLO 1.6 fra sykehus og 
kommuner, samt erfaringer av bruk mellom 
kommuner og legekontor. Dette blir sett nærmere 
på i OSS IKT Forum, men send gjerne mail til 
Merethe om det er erfaringer/ spørsmål som skal 
videreformidles sentralt eller tas med inn i OSS IKT 
Forum.  

 PLL – Refleksjonsoppgaver – innspill kan sendes til 
Merethe. 

 

Merethe Knatterud 

5/21 
20 min 
10:40 – 11:00 

Innslag Samarbeid Om Velferdsteknologi Agder SOVA 2021. 
Blir i år på web med konferansier Ronny Bjørnevåg. 
Programkomiteen ønsker et  20 – 30 min. prakisnært 
innslag med eksempel på innført teknologi fra Østre Agder 

- Grimstad kommunes organisering (Erlends jobb) 
- Videokonsultasjon med fastlegene? 
- Covid-19 oppfølging? 
- eRom? 

 
Referat: Konferanse 3. og 4. mars 2021. Heldigital 
konferanse, filmstudio på UiA m/konferansier. Ønskelig 

Merethe 
Knatterud/Hamsa 
Ganic/Christina 
Bjørke Berntsen 
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med regionalt innslag slik at alle regionene får vist seg 
fram. 
Forslag under møtet: 

- (Kjernejournal v/KS eKomp) – Merethe tar det 
videre 

- Visningsleiligheten i Risør? 
- Eksempler ift mennesker m/nedsatt 

funksjonsevne? 
- TMS på Myratunet? 
- Fagutvalget – struktur? 
- Margarethestiftelsen – eRom og LMP? 

Endringsledelse og tjenesteutvikling 
- Madshaven – kameraløsning? 
- Pilly – brukerhistorie fra Tvedestrand? 
- Unge brukere m/GPS-klokke 

 
Hver kommune ser på om det er noe i egen kommune som 
kan være relevante bidrag og kommer med en 
tilbakemelding i neste fagutvalg. Innspill kan også sendes til 
Silje Bjerkås per epost/på Teams. 

11:00 – 11:30  Pause  

6/21 
20 min 
11:30 – 11:50 

Presentasjon av strategien til I4Helse 
 
Referat: Se egen presentasjon. 
Videolink I4Helse ligger på Youtube. 

Inger Holen – 
I4Helse 
 

7/21 
30 min 
11:50 – 12:20 

Tips og triks: NHNs videoløsning 
 
Referat: Endring fra nyttår på join.nhn.no med prisøkning 
på møterom. Anbefaling fra J. Horve å bruke sensitivt rom 
(pasient-/brukermøter) og administrativt rom (til f.eks 
ansvarsgruppemøter/ansattmøter). 
Mulig å gå inn på møterom via nettside eller egen link. Obs 
gode rutiner rundt bruken av lenker. Brukergrupper som 
har brukt dette i Setesdal: fastleger og helsesykepleiere 
(helsestasjon for ungdom), sykehjem ifm 
besøksrestriksjoner. 
Anbefaler join.nhn.no til pasientrettet arbeid framfor f.eks. 
Teams. 
Se egen presentasjon. 

John Horve – IKT 
Setesdal 

12:20 – 12:30 Pause  

8/21 
20 min 
12:30 – 12:50 

KS Agder 
- Ett digitalt Agder 

 
Referat: Se presentasjon fra møtet. 

Magnus Mork – KS 
Agder 
Sekreteriat Digi-
Agder 

9/21 
10 min 
12:50 – 13:00 

Avtale med Tellu 
- Fakturering VKP 

 
Referat: Innspill vedr. fakturering knyttet til VKP. 

Ståle Sjaavaag 
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Digitaliseringsrådgiver og forvaltningsansvarlig innhenter 
informasjon mtp hvilke tjenester tilknyttet VKP som 
kommunene evt har tilgang til og utreder framtidige 
muligheter rundt det å ta i bruk VKP. 

10/21 
12:50 –  

Eventuelt; Erfaringsdeling rundt planlagt massevaksinasjon 
og demonstrasjon av digitalt verktøy for bestilling av og 
gjennomføring av massevaksinasjon  

 Undersøker muligheten for å samkjøre et evt 
initiativ regionalt. 

 Presentasjon av digitalt verktøy C19.no. 

Innleder: Ståle 
Sjaavaag 
 
v/ Erik Ingebrigtsen 
(Kristiansund 
kommune) 
 
 
 
 

 


