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RKG e-helse Agder  
Referat  
Godkjent  

 

 
 
Møtedato 25.08.2022 Tid kl 0800-0900    

Møtested Teams Neste møte: 22.09.2022 

 
Tilstede:  

 
Setesdal region             Solveig Kyrvestad 
Østre Agder/Grimstad             Aase Hobbesland  
Region Kristiansand              Geir Jenssen 
Lindesnes k             Heidi H Haven 
Arendal k             Nina Evensen Smith  
Kristiansand k             Brede Skaalerud 
 
KS Agder             Magnus Mork  
 

Forfall: 
 
 
 
 
På sak: 

Statsforvalter i Agder                   Heidi Liane Danielsen  
Lister region                                 Anne-Margrethe Johnsen 
Agder Fylkeskommune             Wenche Flesvig 
IKT referansegr. daglig leder nivå   Rune Johansen 
 
Sak 34: KS nettverkskoordinator; Silje Skeie Stray og Christina Paulsen 
Sak 35: Repr. I KS Fag og prioriteringsutvalg; Kjetil Løyning 
Sak 36: Grimstad kommune; Ånon Eikeland 
Sak 37: Nordic Welfare Center, seniorrådgiver Bengt Anderson 

  
Referent 

  
Kathrine Melby Holmerud og Silje Skeie Stray 
 

Vedlegg:  
 

Saks-
nr 

Sakstittel og beskrivelse Type 
sak 

2022/34 
 
0800-
0810 

 

KS nettverkskoordinator  
v/ RKG sekr. og KS nettverkskoordinator velferdsteknologi Silje Skeie Stray 
og Christina Paulsen 
– Oppfølging RKG e-helse møte 30.06.22, sak 2022/27 
 

 Se vedlegg, forslag til mandat KS nettverkskoordinator.  
Forslaget gås gjennom i møtet og innspill tas med i det videre arbeidet 
med mandat når KS nettverkskoordinatorene skal på samling 1. sept. 
2022. KS sentralt  legger vedkt på at arbeidet med mandat nasjonalt vil 
være et samarmeid med regionene. Det legges opp til en endringslogg av 
nasjonalt mandatet slik at det kan oppdateres underveis i arbeidet med 
etablering av varig struktur struktur for nettverket 

• Basert på erfaringer, innsikt og perspektiver 

• Eventuelle behov for tydeliggjøring av for eksempel oppgaver til 
nettverkskoordinator 

 
Aksjonspunkter: Sikre innspill fra Agder videre i prosessen med arbeidet 
med det nasjonale mandatet. 
 

 
Tilslutning  
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Vedtak: 
1. RKG e-helse støtter opp om forslag utkast til mandat Agder.  
2. RKG e-helse ber KS nettverkskoordinator om å sikre at 

regionene og kommune på Agder får komme med innspill til 
utarbeidelse av det nasjonale mandat.  
 

2022/35 
 
0810-
0820 

 

KS Fag og prioriteringsutvalg 
v/ Kjetil Løyning  

 
Kjetil orienterer kort om aktuelle saker og nytt fra utvalget.  
 
Innspill gitt i møte:  
Svært uheldig med at VKP er lagt på is. Mye arbeid er lagt ned i dennne 
utviklingen. Systemene må samsnakke og informasjonen må flyte for å få 
til kvalitet og sømløse tjenester. 

 
Akjonspunkter: 

1. Utarbeide et notat/uttalelse fra Agder ift utsettelse og stopp 
av videre bredding av VKP 

2. Invitere KS sentralt til dialog med RKG e-helse til neste RKG 
e-helse møte 22.09.22 

  
Vedtak: 

3. RKG e-helse ber RKG sekr. følge opp aksjonspunktene: 

a) Utarbeide et notat/uttalelse fra Agder ift utsettelse og 
stopp av videre bredding av VKP 

b) Invitere KS sentralt til dialog med RKG e-helse til 
neste RKG e-helse møte 22.09.22 

 

Vedtak 

2022/36 
 
0820-
0830 

 

Grunnfinansiering RKG e-helse 
v/ Grimstad kommune, Ånon Eikeland og RKG sekr. Kathrine Melby 
Holmerud   
– Oppfølging RKG e-helse møte 30.06.22, sak 2022/29 

 
 
Gjennomgang av budsjett, og handlingsrom. Presentert i excel. 
 
Oppfølgingspunkter: 
RKG sekr jobber sammen med AU RKG for å sikre finansiering til 
prosjektene i E-helse Agder 2030 fra 2023. 
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse tar saken til orientering  
 

 
Orientering 

 

2022/37 
 
0830-
0850 

 

VOPD og iHAC  
v/ Nordic Welfare Center, seniorrådgiver Bengt Anderson 

 
 
Innspill gitt i møte:  
Spennende å være med i det nordiske samarbeidet. Stolte av at RKG har 
blitt lagt inn i rapporten. 
I vår region er dette med klima et svært viktig satsningsområde. 
Det er fint å være med i det nordiske samarbeidet, dette er et viktig arbeid i 
tiden fremover. 
 

Støtter 
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Inn i vedtak: RKG e-helse leder og sekr. får ansvar for videre dialog med 
#vårt Agder 
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse støtter at vi som region deltar i arbeidet med 
CO2 bregininger ved bruk av medisindispensere i samarbeid  
med Nordens velferdssenter. 

a. Bidra til faktiske beregninger utfra reelle data  
b. Bdira til utvikling av modell for CO2 beregninger som 

kan anvendes for flere tjenester i Norden 
2. RKG e-helse støtter at vi jobber videre sammen med Nordens 

Velferdssenter i forhold til bærekraft.  
3. RKG e-helse ber RKG sekr. ta kontakt med Fylkeskommunen 

og #vårtagder for å informere om pågående samarbeid.  
 

2022/38 
Kl 0900 

Eventuelt 
a) Fagskolen i Agder 

o Skolen er ny og har formell åpning 15. sept.  
o Velferdsteknologi studiet må benyttes i større grad 
o Ber om at dette tilbudet blir kommunisert ut til kommunne i 

Agder – rettes mot fagarbeidere 
o Satsningen står i fare for å ikke kunne gjennomføres med 

bakgrunn i for få deltakere 
o Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten | Studiekatalog 

Agder (edutorium.no) 
b) Oppdatering av representasjon fra Region Kristiansand til Bente 

Somdal (Birkenes kommune), vara er Heidi Haven (Lindesnes 
kommune) og Brede Skaalerud (Kristiansand kommune). 

Orientering  

 

https://studiekatalog.edutorium.no/agder/nb/program/FHH63D
https://studiekatalog.edutorium.no/agder/nb/program/FHH63D

