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Referat fra Fagutvalg for digitalisering 

Referent Sted Tid  

Hamsa Ganic 
Christina Bjørke Berntsen 

Teams 03.02.2021/ 
9.00-15.00 

 

Til stede 

  
Møteleder: Merethe Knatterud  
Til stede: Merethe Knatterud – KS e-Komp, Christina Bjørke Berntsen - Østre Agder IPR, Hege Irene 
Bjerkeseth – Tvedestrand, Bjørn Torgeir Larsen – Froland, Åse Namsvatn Bjørkholt – Åmli, Marte 
Aarthun – Personvernombud, Tore Sivertsen – Arendal, Camilla Ordahl Sunde – Gjerstad, Christian 
Thorbjørnsen – IKT Agder, Kristine Kvamme – Tvedestrand, Erlend Kydland Faanes – Grimstad, Hamsa Ganic 
– IKT Agder, Maja Jørgensen – Vegårshei,  
Forfall: Silje Bjerkås – USHT Grimstad 

 

12/21  

 

Saksliste Innspill: Nye saker, behandles under eventuelt: 

1. Forslag til kandidat fra Region Østre Agder til videre valgprosess i HLF; 
AU Samarbeidsutvalg. 

2. Melding fra norsk helsenett, ang massevaksinering og registrering av 
tjenesten i Adresseregisteret.  

Vedtak: Saksliste godkjennes, med to saker på eventuelt 

Merethe Knatterud  

13/21  

 

Godkjennelse referat. Innspill til rettelse: Bjørn Haugersveen var kun til stede på 
siste sak. 

Vedtak: Referat godkjennes med rettelse. 

Merethe Knatterud 

14/21  

 

Valg leder og nestleder fagutvalg for digitalisering. Kapasiteten hos 
fagutvalgets medlemmer er sprengt. Vanskelig å stille kandidater for 
kommunene. Spørsmål fra flere representanter om det er mulighet for frikjøp. 
Drøftes, og ønskes at strukturen for fagutvalget sees på. 
Arendal kommune foreslår Jan Øyvind Evensen som leder av Fagutvalg for 
digitalisering. Alle kommunene redegjør for om de har kandidat. Ståle Sjaavaag 
tilbyr seg å stille som nestleder. 

Vedtak: Leder Jan Øyvind Evensen og nestleder Ståle Sjåvaag valgt, 2 år. 
Fagutvalget ber om at strukturen for fagutvalget sees på. Leder og nestleder 
fremmer en sak for fagutvalget. Valgsak sendes over til HLF for endelig vedtak.  

Merethe Knatterud  

15/21  

Nasjonale e-helseløsninger. Kort orientering, «Veikart for utvikling og innføring 
av nasjonale e-helseløsninger 2021-2025», direktoratet for e- helse.   

 

Christina B. 
Berntsen  

16/21  

 

Elektronisk melding om dødsfall. Orientering status Agder: Alle 25 kommuner 
hadde i des 2020 sendt 1 eller flere meldinger. Januar samlet sett 90% av alle 
meldinger elektronisk.  

Merethe Knatterud  

17/21  Digi Helsestasjon Orientering status fra KS eKomp. Digi Helsestasjon piloteres 
nasjonalt. Arendal kommune har opprettet en egen stilling for e-helsesykepleier. 

Merethe Knatterud  
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 Målgruppen for Arendal, 16 år og eldre, pga e-ID. Nasjonal lansering ut til alle, 
leveranse 2021. Logge på med «Min -id». 

 

18/21  

 

Kjernejournal Orientering. En anbefaling for gjennomføring på bakgrunn av de 
behov som er meldt. En del av strategien for Østre Agder og fagutvalg for 
Digitalisering. Videre lansering gjøres av kommunene, og digitaliseringsrådgiver 
vil også kunne være med på implementering. Viktig å ha en lokalt ansvarlig.  

Drøfting. Innspill; Bank- ID, flere banker tilbyr nå en app, hvor bruk ikke 
medfører kostnad for bruk. Uten app kan det påløpe en (privat) kostnad for den 
enkelte ansatte på kr 50,- pr år. Innspill Merethe: Sysvak kan nå sees i 
Kjernejournal og det er gjort en ROS analyse i Arendal. Estimert 
leverandørkostnad, men 2020-priser. Mulig endringer i 2021. 

Vedtak: Fagutvalget anbefaler alternativ 1., og sak sendes videre til 
styringsgruppa HLF for vedtak. 

Hamsa Ganic 
Merethe Knatterud  

19/21  

 

Digi Helse. Orientering status. Teknisk på plass. Installert i alle kommuner. 
Rutiner ikke utarbeidet, opplæring i gang. EPJ-møter i forhold til DigiHelse fase 2 
pågår. Må ha versjon 8.12.5 i Gerica, ingen Østre Agder kommuner er på denne 
versjonen. Prosessen videre i forhold til dette er usikker. Jobbes med en 
detaljert fremdriftsplan og ROS analyse på bruk av systemet. Foreligger en ROS 
Analyse fra DigiHelse fra det nasjonale innføringsprosjektet DPIA vil bli tatt etter 
ROS, Personvernombud vil bli kalt inn. Få på plass felles rutiner, viktig. Innspill, 
opprette lokale arbeidsgrupper, ganske sårbart nå i pandemiprosesser. 
Arbeidsgruppe vil kunne fordele arbeidspresset. Gevinst og 
kommunikasjonsplan neste aktiviteter. Litt varierende hvordan kommunene har 
fått kommunisert internt. Ønskelig med felles fremdriftsplan på innføringen.  

 

Hanne Henstein IKT 
Agder  

20/21  Strategi SSHF 2021-2024. Kort orientering.  
Christina B. 
Berntsen  

21/21  Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder. Kort orientering  
Christina B. 
Berntsen  

22/21  

«Digitale løsninger i bekjempelse av coronapandemien» (webinar) Kort 
orientering. Innspill: Nasjonale løsninger for corona kommer litt i etterkant. 
Flere uttrykker at de er fornøyde med dette fora, mer praktisk rettet og 
kommunene hjelper hverandre. Godt argument for kjernejournal, og bygge 
videre på dette. 

Christina B. 
Berntsen  

23/21  Nasjonal helsekonferanse 2021. Kort orientering 
Christina B. 
Berntsen  

24/21  Digitaliseringsrundskriv. Kort orientering, nytt rundskriv 
Christina B. 
Berntsen  

25/21  Orientering fra utvalg, aktuelle saker AU RKG, HLF, Rådmannutvalg  
Christina B. 
Berntsen  

26/21  
Orientering fra I4Helse. Søkbare prosjekter for kommune/næring. Kort 
orientering. Se presentasjon. 

Christina B. 
Berntsen  

27/21  

 

Velferdsteknologi, innføring. Tilbakemelding fra kommunene og IKT Agder, 
status 

 

Alle /IKT Agder  
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28/21  

 

Meldingsvalidator Orientering og drøfting. Mål 500 brukere i 
meldingsvalidatorer i løpet av Q1.  

Innspill: Hadde vært enklere om alle påloggingene kunne vært på en side fra 
NHN. Praktisk må en ha åpning i brannmuren. Dette ligger der, men må ha hjelp 
av IKT Agder og at dette følges opp av forvaltning. 

Vedtak: Saken sendes til faggruppe helse og omsorg. Fagutvalget ønsker at 
meldingsvalidator tas i bruk. Hamsa Ganic Forvaltningsansvarlig helse følger 
videre. 

Merethe Knatterud  

29/21  

 

MySAFEMEDS Orientering Delprosjekleder i «Sammen om kvalitet og 
forbedring», arbeidspakke 4, «legesamarbeid og legemidler». Prosjekt på vegne 
av inn/utskrivning, fall/ernæring, legemidler. Arbeidet mye med legemidler i 
forhold til gode pasientforløp.  Mål; sikre samsvar med legemidler 
fastleger/SSHF og kommuner. Vanskelig å involvere fastleger. 
Kommune/sykepleiere veldig motivert. Videre: viktig å få med SSHF og fastleger. 
SSHF jobber parallelt med prosjekt «legemidler i bruk».  

Behov for et avvikssystem på tvers av systemnivå, Kathrine M Holmberg jobber 
med dette. Avvik er viktig for læringsprosess. Handlingsplan påbegynt. Spiller inn 
en podkast serie, forbedring på legemiddelområdet «Samarbeid om legemidler 
på Agder». Søkt midler, prosjekt «My Safemates», søknadsfrist 17 februar. 
Prosjektansvarlig UIA, Gjerstad og Grimstad kommune mfl. Bruke Agder Living 
Lab (ALL). Hovedfokus er pasientsikkerhet og kvalitet. Utarbeide 
kompetansepakker og opplæringspakker. Forankret i RKG og helsefelleskapet. 
Trolig svar på søknad før sommeren. Camilla orienterer fagutvalget videre ved 
behov. 

Camilla Ordahl 
Sunde  

 

30/21  

 

Godt Begynt og Pilot Helse, presentasjon vedlagt. Forankret i RKG. 

 

Per Christian 
Thomas 
Westergren og Geir 
Inge Hausvik, UIA  

31/21  

 

VKP Oppfølging sak 9/21, fagutvalg for digitalisering 06.01.2021. Saksfremlegg 
og presentasjon vedlagt. Saken ble fremmet og drøftet. Kommunene er 
bekymret for økte kostnader som påløper avtalen, og som de opplever ikke 
fremkommer i opprinnelig inngått avtale. 

Vedtak: Fagutvalget er enig med opprinnelig kostnad inngått i opprinnelig 
kontrakt og plattformavgift. Fagutvalget skjønner ikke den økte kostnaden pr 
tjenestemottaker som økt plattformavgift vedtatt av RKG, og anbefaler juridisk 
bistand for å se på avtalen i sin helhet. 

 

 

Christina B. 
Berntsen/ Alle  

32/21  

 

KS e-Komp. Status og veien videre - Mandat  

Jon Horve og Bjarne Vårdal øker sin stilling. Uavklart hvem som overtar etter 
Merethe. Mandatet videre ganske likt, økonomi sikret i 3 år. Prioriterte 
oppgaver blir kjernejournal og digital samhandling. Mulig covid 19 og Digi 
Helsestasjon. Velferdsteknologi litt usikkert.  

 

Merethe Knatterud  
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33/21  Orientering fra Østre Agder interkommunale politiske råd (IKP).  
Christina B. 
Berntsen  

34/21  

 

Invitasjon til representasjon i nettverket «Ett digitalt Agder», fra KS. 
Orientering. Svarfrist fra Østre Agder samarbeidet 20.02.2021. Drøfting, hvem er 
aktuelle 

Arendal stiller med en representant, Region Østre Agder og IKT Agder. 
Fagutvalget kan komme med et forslag på kandidater for Region Østre Agder, 
som fremmes for HLF. HLF gjør et formelt valg 

Vedtak/Anbefaling: Fagutvalg for digitalisering foreslår at følgende personer 
representerer Østre Agder; Christina Bjørke Berntsen og vara Camilla Ordahl 
Sunde. Forslag på kandidater fra fagutvalget oversendes videre til HLF til 
valgprosess. 

Alle  

35/21  

 

Ressursstyring. Orientering fra prosjektleder. HR og lønn må være tett på. Ser 
på en forvaltningsmodell for kommuner og IKT Agder. Pågående aktiviteter; 
Kravspesifikasjon, dataoverføring/arkivering, klargjøring av anbudsdokumenter, 
forvaltningsmodell. Mulighet for overføring til andre tjenester. Kravspesifikasjon 
skal ut på høring medio mars 2021. Anbud ut på TED, trolig 12.04 evnt. etter 
sommeren.  

Christine Gran 
Moland IKT Agder  

36/21  

 

RDS/RDP. Informasjon om ny plattform. IKT Agder orienterer om ulike 
terminalserver plattformer i de ulike kommunene og praktiske/tekniske 
utfordringer. IKT Agder ser at området må prioriteres da det haster. 
Fremdriftsplan vil prioriteres innen neste uke.  

Innspill: Kommuner viser til at de har utfordringer med dagens servere. 
Prosjekter/implementering som Digi Helse (fase 2) og kjernejournal 
(selvbetjeningsløsning) hvor Arendal er pilot må vente. Froland og Arendal blir 
SIO kommuner i 2021.  

Christian 
Torbjørnsen IKT 
Ager/ Tore 
Sivertsen  

37/21  

 

SOVA 2021, bidrag fra Østre Agder, oppfølging sak 6/21, fagutvalg for 
digitalisering 06.02.2021. Orientering fra kommuner. Drøfting/avklaring.  

Tvedestrand har meldt inn sak, men var ikke til stede under behandlingen av 
sak. Evondos fra Grimstad og podkast filmsnutt fra Camillas prosjekt sak 29/21. 
Avklares videre.  

Vedtak: Digitaliseringsrådgiver og Silje Bjerkås følger dette opp med 
kommunene og SOVA prosjektgrupper. 

Alle  

38/21  

 

Eventuelt 

1. AU Samarbeidsutvalg. Forslag til kandidat.  
Alle kommuner anbefales å melde inn en representant til AU Samarbeidsutvalg. 
Utover det ønskes det en som representerer regionen. HLF foretar endelig valg. 
Fagutvalget som rådgivende utvalg kommer med forslag på kandidat. 

Vedtak: Fagutvalget foreslår digitaliseringsrådgiver Østre Agder. Forslag på 
kandidat fra fagutvalget oversendes videre til HLF, til valgprosess. 

2. Mail 02.02.2021: Massevaksinering og registrering i adresseregisteret. 
Norsk helsenett 

Alle 
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Drøfting/avklaring.  

Vedtak: Tilbakemelding til KS e-komp/KS- sløyfe og Norsk helsenett: Viktig at 
slike tilbakemeldinger må komme tidligere. Kommunene er allerede i gang med 
massevaksinasjon og har laget prosedyrer/rutiner. 

 
 


