Referat fra lokalt Open Days-arrangement og møte i Agders internasjonale
fagråd 22.10.2013
Fagrådets møte om tema «Det gode liv» i internasjonal strategi ble denne gang organisert i
kombinasjon med et lokalt Open Days (OD)-arrangement – der den åpne delen (pkt. 1 – 5)
korresponderte med temaene for OD-seminaret i Brussel som Sørlandets Europakontor var
medarrangør for 8.oktober. Siste del fra 10.30 ble organisert som et ordinært fagrådsmøte.
Lokalt OD-arrangement 0900-10.30:
Til stede:
Svein Gunnar Gundersen, UiA
Martin Seinfeldt, Arendal kommune
Rune Fensli, UiA
Ragnhild Lauson, E-helsesenteret UiA
Kjetil Øyning, Kristiansand kommune
Anne Aunevik, Kristiansand kommune
Fra fågrådet:
Ann Camilla Schulze-Krogh, Aust-Agder fylkeskommune
Ole Jørgen Etholm, Arendal kommune
Øyvind Laderud, Kristiansand kommune
Bodil Agasøster, Sørlandets Europakontor
Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune
1. Velkommen, rask runde rundt (presentasjon av de som er tilstede)
Ann Camilla ønsket velkommen til møtet, hvoretter deltakerne (se ovenfor) presenterte seg.
a. Open Days v/ Bodil Agasøster
Sørlandets Europakontor var 8.oktober medarrangør for et seminar under Open Days i Brussel
om «smart spesialisering». Seminaret, som ble arrangert i samarbeid med et konsortium av
regioner fra Nordsjøområdet, drøftet blant annet problemstillinger i tilknytnig til aktiv aldring
og omsorgsteknologi. Ann Camilla hadde gitt en presentasjon av Agders arbeid med smart
spesialisering som omfattet VRI, klyngeutvikling, e-helse og energi.

b. Kort om E-helsealliansen v/ Ann Camilla
Ann Camilla opplyste i denne forbindelse at E-helsealliansen på Agder er blitt brukt som en
plattform inn mot European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP
AHA), se nærmere omtale nedenfor.
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2. E-helsesenteret v/Rune Fensli
Senteret går på tvers av fakultetene på UiA og omfatter kommunale omsorgstjenester og
næringslivet. Seneret har tilknytnig til nasjonalt program for utviklilng av helseteknologi som
legger vekt på å fremme standardisering – også i en nordisk sammenheng. Det er tidkrevende
å fremme standardisering av omsorgsteknologi men det er et stort potensial for næringslivet
om teknologien bygger på internasjonale standarder. E-helsesenteret er også koblet til
leverandørutviklingsprogrammet i regi av KS og NHO.
Det ble under denne bolken også gitt en kort orientering om iAge-prosjektet under Interregprogrammet for Nordsjøregionen der Knutepunkt Sørlandet og UiA er partnere fra Agder.
Prosjektet har bl.a. som formål å fremme bevissthet og kunnskaper om IKT blant eldre
mennesker. Agders pilot – Grandma on web – handler om datakurs for eldre. Les mer om
prosjektet her: http://www.northsearegion.eu/ivb/projects/details/&tid=147&back=yes

3. United4Health og Sørlandets Sykehus sin satsing v/Svein Gunnar Gundersen
Dette EU-støttede prosjektet med 33 partnere fra 15 land, deriblant Sørlandets Sykehus og
UiA, har som mål å utnytte og videreutvikle nyskapende tjenester innenfor telemedisin til
kronikere (kols, sukkersyke og hjertesvikt) som bor hjemme. Prosjektet vurderes å være
meget nyttig i forhold til samhandlingsreformen og kan fungere som mal for framtidens
velferdsteknologi på Agder. Les mer om prosjektet her:
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=32521
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4. EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) v/
Anne Aunevik og Bodil Agasøster
EIP AHA skal støtte opp under EU 2020-strategiens flaggskip om “innovasjonsunionen”.
Partnerskapet skal bidra til at de eldre kan leve sunne, uavhengige og aktive liv, effektivisere
helse- og omsorgstjenester, og fremme nyskapende produkter og tjenester innenfor
omsorgsteknologi som kan styrke næringslivets konkurransekraft. Les mer her:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=about
Sørlandets Europakontor følger deler av arbeidet i EIP AHA gjennom tilskudd fra Aust-Agder
fylkeskommune. Ved å knytte seg til dette partnerskapet kan Agder lære av de beste i
Europa, vise fram god praksis fra egen region, samt posisjonere seg i forhold til og påvirke
framtidige utlysninger i aktuelle EU-programmer. Bodil distribuerte i denne forbindelse en
publikasjon med samling av ulike god praksis-løsninger innenfor dette området.
I følge Aunevik kan deltakelse i dette partnerskapet bidra til bedre integrasjon av helse &
omsorg, næringsutvikling og mer effektive offentlige innkjøp. Partnerskapet er således viktig
for det utviklingsrettede arbeidet innenfor samhandling og organisering, styrking av ansattes
kompetanse, pasientforløp, brukermedvirkning, IT, samt for finansiering og offentlige
innkjøp.
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5. Diskusjon
Noen opplyste at det også er et stort behov for å få oversikt over god praksis innenfor
velferds- og omsorgsteknologi i Norge – og at Helsedirektoratet jobber med saken.
Det ble pekt på at Lyse Energi er involvert i Rogalands satsing i EIP AHA. Man bør derfor
arbeide for å engasjere Agder Energi på tilsvarende måte, f.eks når det gjelder installasjon av
ny teknologi. Dette bør således settes på agendaen i E-helsealliansen på Agder.

Internasjonalt fagrådsmøte: 10.30 – 12.00
Deltakere
Ann Camilla Schulze-Krogh, Aust-Agder fylkeskommune
Ole Jørgen Etholm, Arendal kommune
Øyvind Laderud, Kristiansand kommune
Bodil Agasøster, Sørlandets Europakontor
Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune
Oppfølging
Fagrådet konstaterte at samarbeidet på Agder innenfor e-helse og utviklingen av
omsorgsteknologi har en bred forankring på tvers av sektorene fou, offentlig sektor og
næringslivet. Følgende punkter ble ansett som mest aktuelle å følge opp:
•

Det er behov for å stimulere flere aktører til å bidra økonomisk, og man bør i denne
forbindelse forsøke å engasjere Agder Energi på samme måte som Lyse Energi bidrar
til Rogalands satsing.

•

Vurdere forprosjekter til det nye ØKS-programmet, der både Region Skåne og NordDanmark kan være interessante partnere

•

Mobilisere fagfolk fra Agder og framtidige hospitanter ved Europakontoret til å delta i
arbeidsgrupper under EIP AHA i Brussel.

Neste møte
Fredag 13.desember kl 09 – 13:30 i Kristiansand, tema: Kultur
Første del (09 – 11) vies til faglige presentasjoner.
Følgende eksterne aktører inviteres til å medvirke med ansvarlig for invitasjoner i parentes:
•
•
•
•

Kilden – publikumsutvikling og forretningsstrategi (ØL)
Creart-prosjektet v/ Agder Kunstnersenter (ØL)
USUS – opplevelsesnæring (AC)
Faggruppa for kultur under Regionplan Agder v/ Per Nordstrøm (AC)
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Andre del av møtet (11:30 – 13:30) drøfter oppfølging og videre arbeid. Møtet avsluttes med
lunsj, f.eks på Pieder Ro, der man oppsummerer og evaluerer erfaringene med fagrådet i det
året som er gått og planlegger arbeidet for 2014
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