
1

1. RKG sekr – innledning

A) Reference site velferdsteknologi

B) Modell for utbredelse av nasjonale e-helseløsninger
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1. a) RKG sekr – innledning

• Agder har status som Reference 

site velferdsteknologi (2016-2019)

• RKG støtter forslaget om å søke 

om status reference site

velferdsteknologi også fra 2019.

• (Utlysning nå i juni).
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1 b) Modell for utbredelse av nasjonale e-
helseløsninger

1. Identifisere hva som er regional/lokal status (behov) innenfor de områder som KS kompetansenettverk 

har som oppgaveportefølje

2. Identifisere hvor det eventuelt er overlapp, mangler eller synergimuligheter i aktivitetene i regi av 

henholdsvis de regionale digi-samarbeidende – der et viktig fokus er utbredelse av nasjonale løsninger, 

velferdsteknologinettverkene etablert i tilknyttet til velferdsteknologiprogrammet og 

oppgaveporteføljen til KS kompetansenettverk f.eks ressursbruk/kompetanse knyttet til de definerte 

områdene. 

3. Bli enige om hva som kan være en effektiv og resultatorientert modell for størst mulig samlet 

gjennomføringskraft i arbeidet med utbredelse av nasjonale ehelse-løsninger, med utgangspunkt i de 

erfaringene man har gjort både gjennom tidligere KomUT, velferdsteknologiprogrammet og etablering 

av de regionale digitaliseringssamarbeidene. I fellesskap melde tilbake til KS hva man ser som de 

viktigste behovene i 2020 og fremover, både knyttet til utbredelse av nasjonale løsninger og dekning av 

mer regionale/lokale behov og skreddersøm. 

4. Bidra til spredning av mulige fremtidig modell til andre regioner 
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1 b) Modell for utbredelse av nasjonale e-
helseløsninger

• KS e-Komp Agder v/ Irene Henriksen Aune, og kommende KS e-Komp Agder Tore 

Sivertsen

• RKG sekretariat v/ Kjetil Løyning

• Prosjektleder Innføring velferdsteknologi Agder v/ Marit Svindland 

Har utarbeidet et forslag.

RKG og AU RKG har fått dette presentert og gitt innspill.

Siste versjon er sendt til RKG med tilbakemeldingsfrist fredag 7/6.
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RKG

AU RKG

5 Rådmanns-
utvalg

Rådmannsgruppen 
Regionplan Agder

IKT referansegruppe Agder

RKG sekretariat

5 Helse-
nettverk

5 Fagutvalg

IKT –avd / 
IKT-samarbeid

• Repr. Fra 5 Helsenettverk
• Arendal og Krs
• Fylkesmannen i Agder
• KS Agder

• Repr. Fra 5 Fagutvalg
• KomUT Agder
• USHT VA og USHT AA
• Leder IKT referansegr. 

Agder

Eks: på Regional struktur: 
RKG e-helse Agder
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