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Fagdag desember 2022 

Torsdag 8. desember 2022, Scandic Nidelven, Trondheim 

 

Påmelding: 
Send e-post til 

postmottak@ika-
trondelag.no 

 
eller ring Randi Ness på 

telefon 468 76 636  
innen 7. november 

Praktiske opplysninger: 
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim 
Tidspunkt: Torsdag 8. desember 2022 
 
 
Pris: 1000,- 
 
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. Bindende påmelding. 
 
Ved spesielle behov i forhold til kost og losji, ta kontakt med oss.  

Velkommen til fagdag 8. desember 2022! 
 
Etter to års opphold, har IKA Trøndelag endelig gleden av å kunne 
invitere til fagdag i desember igjen! 
 
 
Av årets tema kan vi nevne: 

➢ Status for et felles initiativ mellom regionale innføringsledere og 
IKA Trøndelag med henblikk på hva som skjer med databaser og 
arkiver etter innføring av Helseplattformen. 

➢ Hvordan kan Arkivverkets tilsyn bidra til læring og bedre 
tjenester? 

➢ Hvilke risikovurderinger må gjøres i forbindelse med innebygget 
personvern. 

➢ Innsyn i praksis i en travel hverdag hos den kommunale 
arkivtjenesten. 

➢ Planer og forventet aktivitet ved IKA Trøndelag på kort og lang 
sikt. 

 
 
Vi er altså etter noen merkverdige år, tilbake med fagdag i desember og 
samles rundt julelunch midt i dagen. Det er imidlertid et begrenset 
antall plasser og vi praktiserer «først til mølla»-prinsippet. 
 
Se vedlagt program for detaljer. 
 

Velkommen! 

Foredragsholdere: 
 
• Arne Bangstad 

Regional innføringsleder 
Helseplattformen 

• Jon Sandsve 
Arkivverket 

• Veronica Jarnskjold Buer 
Datatilsynet 

• Lisa Christiansen 
Steinkjer kommune 

• Jens Rønning m.fl. 
IKA Trøndelag 
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 Foredragsholdere fagdag desember 2022 

 

Arne Bangstad 
Regional innføringsleder Helseplattformen i Namdalen 

 

Bangstad er regional innføringsleder for Helseplattformen i Namdalen. Han har tidligere arbeidet som helse- 
og velferdssjef i Bindal kommune og har lang prosjekterfaring. Han er sertifisert som instruktør i 
prosjektmetodikken PLP. 

 

 

Jon Sandven 
Seniorrådgiver Arkivverket 

 

Sandven er seniorrådgiver i Arkivverket, seksjon Samfunnsdokumentasjon - Arkivvurdering og tilsyn, 
og har jobbet med tilsyn de siste 12 årene. 

 

 

Veronika Jarnskjold Buer 
Avdelingsdirektør, Datatilsynet 

 

Buer er avdelingsdirektør for seksjonene teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet. Hun er utdannet 
teknolog og har erfaringer fra både privat og offentlig sektor. 

 

 

Lisa Christiansen 
Fagleder arkiv Steinkjer kommune 

 

Christiansen er fagleder arkiv i Steinkjer kommune. Hun har jobbet i Steinkjer kommunes arkivtjeneste siden 
2008. Hun har også vært prosjektleder for nytt arkiv for «Nye Steinkjer kommune» i forbindelse med 
kommunereformen og jobbet med digitalisering av tjenesteproduksjon på arkivsiden. 
 

 
 

https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/plp-prosjektlederprosessen/sertifiserte-kursholdere-for-plp/

