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RKG e-helse Agder  
Utkast til referat 
Oppdatert 20.10..2022 

 

 
 
Møtedato 20.10.2022 Tid kl 0800-0900    

Møtested Teams Neste møte: 17.11.2022 

 
Tilstede:  

 
Setesdal region             Solveig Kyrvestad 
Lister region                                 Anne-Margrethe Johnsen (fra kl 08:27) 
Østre Agder/Grimstad             Aase Hobbesland  
Lindesnes k/ Region Kr.sand       Heidi H Haven 
Kristiansand k/ Region Kr.sand   Brede Skaalerud 
 
KS Agder             Inger Holen  
Agder Fylkeskommune             Benny Andre Johansen for Wenche Fresvik 
IKT referansegr. daglig leder nivå   Rune Johansen 
Statsforvalter i Agder                   Heidi Liane Danielsen 
 

Forfall: 
 
 
 
På sak: 

Arendal k             Nina Evensen Smith  
Region Kristiansand              Bente Somdal 
  
 
Sak 44: Senter for e-helse; Ragni M. Leifson 
Sak 45: Repr. I KS Fag og prioriteringsutvalg; Kjetil Løyning  
Sak 46: KS nettverkskoordinator; Silje Skeie Stray og Christina Paulsen Grimstad  
 

  
Referent 

  
Kathrine Melby Holmerud og Silje Skeie Stray  
 

Vedlegg:  
 

Saks-
nr 

Sakstittel og beskrivelse Type 
sak 

2022/44 
 
0800-
0810 
 

Refrence Site  
v/ Senter for e-helse Ragni M. Leifson 
 
Agder har fornyet sin Reference Site status og fått tildelt 4 stjerner, Senter 
for e-helse orienterer.  
 
Økning av antall stjerner er en anarkjennelse som viser at man har jobbet 
sammen og effektuert/ gjennomført/ implementert – og ikke bare «snakket 
om det».  

• Tillegges vedtak: fremsiden på #vårtagder (fylkeskommunen) 
 
Vedtak: 
1. RKG e-helse ber RKG sekr. om å lage nyhetsak på nettsiden 
2. RKG e-helse ber RKG sekr. om å informere KDU Agder om fornyet 

status Reference Site med 4 stjerner.  
3. RKG e-helse ber RKG sekr. om å sikre informasjon ut i 

#vårtagder, sak i neste nyhetsbrev (novmeber 2022) 
 

Vedtak 
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2022/45 
 
0810-
0830 

KS Fag og prioriteringsutvalg 
v/ Kjetil Løyning  

 
Kjetil orienterer kort om status VKP.  
Felles Kommunal Journal. 
Nasjonal protefølje se vedlegg 1 og 2. Viser til presentasjon gitt i møtet. 
 
Oppfølgingspunkter: 
VKP – anbefalning til RKG, sende et notat fra Agder til KS sentralt. Hvor 
man peker på prisavklaringer utført med VFT leverandør for Agder. På 
dette grunnlaget bør Agder kommunene prioriteres for innføring. 
Agder tar styring og ansvar for de områdene det nasjonalt pekes på. 
Mobilisering for å unngå stopp. Savner en felles retning fra nasjonalt hold. 
Samkjøre med RKG strategien,  
 
Vedtak: 
1. RKG e-helse ber sekr og repr. Fag og prioriteringsutvalg 

viderformidle til KS RKG e-helse sine innspill. 
2. RKG e-helse ber RKG sekr. gå i dialog med leder Digi Agder for i 

fellesskap sende et notat til KS sentralt om status VKP Agder og 
en oversikt over kommuner som er klar og ønsker å ta i bruk VKP.  

  

Vedtak  

2022/46 
 
0830- 
0835 

 

KS nettverkskoordinator  
v/ KS nettverkskoordinator velferdsteknologi Silje Skeie Stray og Christina 
Paulsen 
oppfølging sak 2022/40 i møte 22.09.22 

 
Nasjonalt mandat for kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi 
og digital hjemmeoppfølging.  
Minner om frist for skriftlige innspill innen 27.10.22.  
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse tar saken til orientering.  

 
Orientering 

 

2022/47 
 
0835- 
0850 

 

AU RKG e-helse sammensetning og møtestruktur 
 
Innspill fra medlemmer i AU RKG: ønske om å forbedre og styrke AU RKG 
e-helse.  
Det er behov for å oppdatere og tydeliggjøre mandat for arbeidsutvalget. 
For å forbedre og styrke AU  Det er behov for å beskrive roller og 
oppgaver tydeligere. Se dette i sammenheng med strategiarbeidet.  
 
For å kunne forbedre og styrke AU RKG e-helse foreslår RKG sekr. tre 
tiltak: 
 
1. Ettter ønske fra AU RKG e-helse arrangerer en WS.  
2. AU RKG e-helse deltar på medlytt i RKG e-helse møtene 
3. Det er behov for å evaluere og justere medlemskapene i AU RKG -

helse, slik at det er sammenheng med representasjon i RKG e-helse.  
4. Det er ønskelig å gjennomføre hyppigere møter,  
 
Tiltak 1: RKG sekr. foreslår at vi spør USHT Agder øst og vest om å 
fasilitere dette.  
 
Tiltak 2: RKG sekr. innkaller AU representanter (minus observatører) til 
medlytt RKG e-helsemøtene. 
 

Vedtak  
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Tiltak 3: I møtet vil det legges frem forslag til ny sammensetning i AU 
RKG;Regionsrepresentanter, de 4 største kommunene og observartører: 
USHT Agder øst og vest, IKT referansegruppe.  
 
Tiltak 4: Møter i AU RKG  e-helse (representanter og observatører) hv.14 
a 1 times varighet. Dette er arbeidsmøter. Felles AU RKG og UKG møte 
en gang pr måned. I felles møtene kan eksterne inviteres inn etter behov 
og ønsker.   
  
Innspill gitt i møte: 
Legge til grunn at møtene er digitale. Støtter prosessen og har tro på å 
samle ressursene nå og at det vil styrke samarbeidet i RKG e-helse 
videre. Tydeliggjøre rollen man representerer; en person representerer en 
rolle. 
KS Agder repr. kan bidra inn i WS, hvis behov. 
 
Vedtak: 
1. RKG e-helse vedtar ny sammensetning i AU RKG e-helse og ber 

RKG sekr. om å følge opp.  
2. RKG e-helse vedtar at AU RKG e-helse representantene kan delta 

på medlytt i RKG e-helse møtene.  
3. RKG e-helse ber RKG sekr. om å effektuere ny møtestruktur fra 

2023  
a. AU RKG e-helse møter hv 14 dag a 1 times varighet 
b. Felles møte AU RKG e-helse og UKG en gang pr måned 

4. RKG e-helse ber RKG sekr. planlegger og gjennomfører workshop 
(WS) med AU RKG e-helse med hensikt å få innspill til mandat; 
roller og oppgaver. 

5. RKG e-helse ber RKG sekr. om å spørre USHT Agder øst og vest 
om de kan fasilitere WS. 

2022/48 
 
0850-
0855 
 

Felles høringsinnspill  
 
Oppfølging sak 2022/42 møte 22.09.22.  
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse tar saken til orientering.  

Orientering 

2022/49 
 
0855-
0900 
 

Publisering av referat på nettsiden 
 
Oppfølging sak 2022/42, ønske om å publisere referat fra RKG e-helse 
møtene på www.ehelseagder.no 
 
Støtter vedtak. I tillegg legger arkiveres referat i saksarkivsystem i 
Grimstad kommune. 
RKG sekr. undersøker hvordan man best, teksnings mulig, publiserer på 
ehelseagder.no. https://www.ehelseagder.no/om-oss/  
 
Vedtak: 
1. RKG e-helse vedtar at RKG sekr. kan publisere referat fra august 

2022 på www.ehelseagder.no når de er godkjent.  
 

vedtak 

2022/50 
 
0855-
0900 
 

Eventuelt  

 

http://www.ehelseagder.no/
https://www.ehelseagder.no/om-oss/
http://www.ehelseagder.no/

