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Bakgrunn

• Thor Steffensen, Oslo kommune og 
medisindispenser -> Gerica

• Irene Henriksen Aune, samt RKG

• Først Arendal og Gerica, deretter også Grimstad

• Kristiansand og Visma ble koblet på da det 
tidligere ikke var utarbeidet knutepunkt for 
Visma/ Profil

• Samarbeid med Direktoratet for eHelse

• Andre kommuner – Oslo og Bærum, Skien/ 
Porsgrunn, Bodø 

• Telenor

• Kartlegging av behov



Kartlegging av kommunenes behov for informasjon og dokumentasjon



VKP - Underveis i prosjektet

• Skype-møter ukentlig

• Direktoratet for eHelse, 
• prosjektleder og teknisk ansvarlig for VKP løsningen

• Installere API fra Tieto for å få meldinger fra VKP inn til Gerica

• Telenor utvikle/ tilpasse sin løsning i responssenteret for å nå VKP 
• Testing, utbedret feil og mangler

• IKT Agder tilrettelegging teknisk bl.a. NHN
• Utarbeidet ROS analyse felles for 

• Arendal, Grimstad, Kristiansand og responssenteret
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VKP Agder

Oppstart september 2019 

Agder deltar med: 

• Arendal, Grimstad (Gerica)

• Kristiansand (Profil)

• Kommunalt responssenter
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• Responssenteret registrerer hendelser under ulike 

kategorier med tilhørende fritekst i sitt system. Denne 

dokumentasjonen overføres til kommunens EPJ 

(Gerica) via VKP som et journalnotat. Hjemmetjenesten 

får tilgang til responssenterets dokumentasjon på sin 

håndholdte enhet. 

Figuren under illustrerer den aktuelle verdikjeden for leveransepakken:



• Alle rapportene blir registrert på egen journaltype 228 «Responssenter»

• Journalen knyttes til tiltak 6.11.50 «Responssenter – hendelser»

• I tiltaksplanen i Gerica kan du da se alle journaler knyttet til dette tiltaket:



Min Side



Status og sentrale funn fra utprøvingen av VKP så langt

• Over 400.000 automatisk overførte journalnotater uten melding 
om kritiske feil

• Tar tid å få på plass nye leveransepakker, sårbart risikobilde 
med avhengighet til mange mindre aktører

• Når integrasjonen er utviklet er gjenbrukbarheten god! 

• Krever akseptable og forutsigbare merkantile avtaler for 
installering og bruk av APIer



Veien videre

• Anbefaling om nasjonal realisering av knutepunkt skal etter planen leveres til Helse- og 
omsorgsdepartementet i april 2020

• Erfaringene er gode så langt, stor overføringsverdi

• Ligger an til en positiv anbefaling om VKP som en viktig nasjonal komponent for å gjøre 
det enklere for kommuner og leverandører å implementere velferdsteknologi



Takk for oss 

Merethe Knatterud

Tore Sivertsen


