
Velkommen til Informasjonsmøte om 
innovasjonspartnerskap

«Videosamtale med Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK)» i Vestre Viken HF

Forskningsparken 10.mars 2020
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I disse koronatider.. 

• Ingen personer som er forkjølet skal delta.
• Personer som har oppholdt seg i 

risikoområder de siste 14 dagene skal ikke 
delta 

• Unngå håndhilsning på arrangementet. 
• Bruk også desinfeksjonsmidlene som står 

utplassert i Forskningsparken, eller vask 
hendene godt før dere deltar på samlingen.
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▪ Oslo Medtech established 2009

▪ Changed name to Norway Health Tech in 2017

▪ Non-profit member organization

▪ Part of Innovation Norway’s cluster program

▪ @ 280 members

▪ Representing the full value chain in members and strategy

▪ NCE – Norwegian Centre of Expertise – status in 2015

▪ Gold Label certification in 2016 and 2018 – only health cluster 

in Norway! 

The story behind
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Our mission is to improve quality in treatment 

and care by developing and scaling world class 

health solutions though our members and eco-

system. We aim to create sustainable solutions 

to global health challenges, by facilitating 

international collaborations and growth in the 

Norwegian health industry.
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The Norway Health Tech 
innovation collaborative 

ecosystem

…
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Agenda

12:30 – 13:30 Informasjon om utlysningen

• Informasjon om innovasjonspartnerskap v/Johan 

Englund, Fagdirektør Digitaliseringsdirektoratet.

• Informasjon om Kommunikasjonsløsning i 

akuttmedisinsk kjede ved Vegar Hermansson, 

Avdelingsleder Kunde og Tjenesteforvaltning hos 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon. 

• Informasjon om innovasjonspartnerskapet v/Hans-

Christian Stoud Platou, prosjektleder Prehospitale

tjenester Vestre Viken HF. 

13:30 – 15:00 Partnering og kaffe

«Videosamtale med Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK)»
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Informasjon om innovasjonspartnerskap 

Johan Englund, 
Fagdirektør Digitaliseringsdirektoratet.



Juridiske aspekter av 

innovasjonspartnerskap

Fagdirektør Johan Englund



Innovasjonspartnerskap
- Utvikling og kjøp i en og samme kontrakt

Behov for 
innovativ 
løsning

FoU

Kjøp av 
utviklet 

vare/tjenest
e

Konkurranse 
om å levere

En kontrakt



Modell for innovasjonspartnerskap 

Behov
Markeds-

dialog Konkurranse
Utvikling av nye 

løsninger

Kjøp av 

utviklet 

løsning



Mot et innovasjonspartnerskap…..

Kunngjøring

Prekvalifisering 

av leverandører

Innlevering av 

tilbud 

Forhandlinger

Levering av 

endelig tilbud

Evaluering 

(inkl valg av 

leverandører)

Kontrakts-

inngåelse



Modell for innovasjonspartnerskap 

Behov Markeds-

dialog
Konkurranse

Utvikling 

av nye 

løsninge

r

Kjøp



https://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap

Maler publisert på anskaffelser.no

Kontraktsmal Konkurransegrunnlagsmal

https://www.anskaffelser.no/innovasjonspartnerskap


Kontaktens 
oppbygging:

1. Alminnelige bestemmelser

2. Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

3. Endringer og tillegg til leveransen etter avtale inngåelsen

4. Tilgang til fortrolige opplysninger

5. Partnerens plikter

6. Oppdragsgivers plikter

7. Plikter som gjelder både oppdragsgiver og partner

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet

10. Eiendoms- og disposisjonsrett

11. Partnerens mislighold

12. Oppdragsgivers mislighold

13. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)

14. Hevingsoppgjør

15. Øvrige bestemmelser

16. Tvister



Kontaktens 
oppbygging:

1. Alminnelige bestemmelser

2. Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

3. Endringer og tillegg til leveransen etter avtale inngåelsen

4. Tilgang til fortrolige opplysninger

5. Partnerens plikter

6. Oppdragsgivers plikter

7. Plikter som gjelder både oppdragsgiver og partner

8. Vederlag og betalingsbetingelser

9. Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet

10. Eiendoms- og disposisjonsrett

11. Partnerens mislighold

12. Oppdragsgivers mislighold

13. Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)

14. Hevingsoppgjør

15. Øvrige bestemmelser

16. Tvister



Fase 1

• Markeds-

• undersøkelse

• Leverandør-

dialogkonferanse

• Ferdigstille 

konkurransegrunnla

g inkl. immaterielle 

rettigheter

• Prekvalifisering

• Forhandlinger

• Kontraktstildeling

Gjennomføring av innovasjonspartnerskapet

Fase 2 Fase 3 Fase 4

Anskaffelse av løsningen

Opsjon på kjøp av løsning

Forberedelse 

og organisering

Gjennomføre

konkurransen

Partene utarbeider 

detaljert 

fremdriftsplan 

som godkjennes 

skriftlig

Utvikling i form av 

Delleveranser

Hver delleveranse 

består av 4 trinn:

1. Lage plan og sette mål

2. Lage løsningsdesign

3. Utvikle prototype

4. Brukertest

Trinnene gjentas inntil man har 

en endelig prototype som 

tilfredsstiller Oppdragsgivers 

behovsbeskrivelse 

Vellykket 

innovasjons

-

partnerskap

Kontrakts-

inngåelse

Partnerens utvikling og 

test av endelig prototype

Med utgangspunkt i den 

endelige prototypen

utvikler Partneren 

løsningen og tester den 

Oppdragsgivers test og 

godkjenning av 

løsningen

Oppdragsgiver utarbeider 

plan for testingen og 

gjennomfører testen



Partenes rettigheter i standardkontrakten:

• Partneren beholder alle materielle og immaterielle rettigheter

til programvare og alle andre resultater som utvikles eller 

utarbeides under avtalen.

• Oppdragsgiver får en begrenset disposisjonsrett til 

standardprogramvare som inngår i løsningen. 

• Oppdragsgiver får utvidet disposisjonsrett til å utnytte 

programvare, og ethvert annet resultat som utvikles, 

utarbeides og/eller tilpasses spesielt for oppdragsgiver. 





Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Informasjonsmøte Innovasjonspartnerskap AMK Vestre Viken10.mars 2020

Vegar Hermansson

Avdelingsleder Kunde og Tjenesteforvaltning



HDO er et felleseid helseforetak med de fire regionale 
helseforetakene som eiere 

Eierstruktur Styresammensetning

HDO eies i fellesskap av de fire regionale 

helseforetakene
Organisering av HDO

• 5 eierrepresentanter
• 3 ansattrepresentanter
• 1 observatør KS

Adm. direktør

Administrasjon

Kunde- og 

tjenesteforvaltning
Drift og endringer



HDOs rolle

NØD

Felles legevaktsnummer

Driftsnett
IP/VPN

AMK

AMK

AMK

Akuttmottak

HDO
•Brukerstøtte

•Overvåking og drift 24/7

•Eierskap og tjenesteforvaltning

•Opplæring

Luft 

LEGE  I 

VAKTTelenor

Legevaktsentral

HDO: Eierskaps,- drifts,- og 

forvaltningsansvar for 

Nødnett i helse

DSB /Motorola: Eierskaps,-

drifts,- og forvaltnings 

ansvar for Nødnettet



Historien

• For å ivareta driften av Nødnett i helsesektoren ba Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) i 2006 Helse Øst og Helse Sør om 
å opprette et prosjekt for etablering av HDO. Departementet 
forutsatte at driftsorganisasjonen ble dimensjonert til å ivareta 
de samlede driftsoppgavene for helsetjenesten uavhengig av 
nivåer (spesialist- og kommunehelsetjenesten)

• De regionale helseforetakene (RHF) vedtok i april 2006 å legge 
ansvaret for HDO-prosjektet til Helse Øst RHF. Prosjektet startet 
opp høsten 2006, og HDO ble organisert som en avdeling 
underlagt prehospital divisjon ved Sykehuset Innlandet HF (SI 
HF)

• I 2011 ba HOD Helse Sør-Øst RHF gjennomføre en vurdering av 
driftsorganiseringen av Nødnett i helsetjenesten med tanke på 
landsdekkende utbygging av nettet

• I 2012 ble arbeidet med å etablere HDO som en felleseid RHF-
virksomhet iverksatt og Helsetjenestens driftsorganisasjon for 
nødnett HF ble stiftet 29. april 2013

• HOD og RHFene og HDO fikk i 2016 ansvar for eierskaps-, 
finansierings-, og forvaltningsansvar for nødnett helse

• Utrulling av nødnett i helse  ble ferdigstilt av HDO i 2017

• Ny kommunikasjonsløsning utredes 2019 og midler stilt til 
rådighet fra 2020

Beslutning om utbygging av Nødnett 

fattes i Stortinget 02.12.20042004

2006

2006

2006

2006

2011

2011

2012

Helse Øst og Helse Sør blir bedt om 

å etablere et prosjekt for etablering 

av HDO 14.03.2006

Prosjektet startes opp høsten 2006, 

og HDO organiseres som en avdeling 

under Sykehuset Innlandet HF

Vedtak om landsdekkende utbygging 

av Nødnett fattes i Stortinget 

09.06.11

Prosjekt for etablering av HDO ANS 

iverksettes i mars 2012

Ansvaret for HDO-prosjektet legges 

til Helse Øst RHF april 2006

Vedtak om igangsettelse av første 

utbyggingstrinn fattes 18.12.2006

HOD ber HSØ gjøre en vurdering av 

helsetjenestens driftsorganisering 

av Nødnett, og en rapport 

foreligger 30.11.11

Historikk Beskrivelse

2013

Helsetjenestens drifts-organisasjon 

for nødnett HF etableres som et 

felleseid helseforetak

2016
Vedtak om å overføre ansvar for 

eierskaps,- finansierings og 

forvaltningsansvar fra DNK til HDO

2019



HDOs tjenester knytter sammen spesialist- og 
kommunehelsetjenesten

Drifter 191 kontrollrom (AMK, Akuttmottak og legevaktsetraler)

Drifter 7500 radioterminaler (ambulansetjenesten og legevaktsleger)

Drifter 3 nasjonale testanlegg

Drifter 2 nasjonale opplæringssenter for kontrollrom (Gardermoen, 20 plasser)

Drifter 3 maskinhaller (Gjøvik, Stavanger og Tromsø)

Noen tall:



HDOs tjenester til kommune- og 
spesialisthelsetjenesten

• Helsetjenestens nasjonale drifts- og 
forvaltningssenter for Nødnett

• Nasjonalt opplæringssenter for bruk 
av Nødnett kontrollrom og 
radioterminaler

• Nasjonalt driftssenter for felles 
legevaktsnummer 116117

• Nasjonalt driftssenter for 
hjertestarterregisteret



Kommunikasjonsløsning for 
akuttmedisinsk kjede (KAK)

• Prosjekt for valg og implementering av fremtidsrettet 
kommunikasjonsløsning for AMK, Akuttmottak, og 
Legevakter



Prosjektets drivere

• Svært høye drift- og 
forvaltningskostnader knyttet til dagens 
ICCS

• DSB utreder neste generasjon nødnett 
(NGN) og helse trenger en 
kommunikasjonsplattform som lar oss 
utnytte mulighetene som neste 
generasjons nødnett gir

• Nye teknologi- og brukerbehov

• Nye organisatoriske behov. 
Regionalisering må støttes av ny 
løsning slik at sentraler innen regioner 
og på tvers av regioner sømløst kan 
støtte hverandre.

• Kompetanse. Utfordrende å rekruttere 
teknisk kompetanse knyttet til drift og 
utvikling av dagens ICCS.



• En programvarebasert 
kommunikasjonsplattform som erstatning 
for dagens maskinvarebaserte, proprietære 
løsning med ICCS.  

• En kommunikasjonsplattform omfatter en 
integrasjonsmotor som støtter nye 
integrasjoner, endringer i bruk av 
eksisterende integrasjoner, og endringer i 
arbeidsprosesser på en standardisert måte. 

Følgende konsept skal anskaffes

«Spesielt oppfyllelse av avdekkede samfunnsbehov og 

fleksibilitet i kobling mot neste generasjon nødnett gjør at 
prosjektet anbefaler dette alternativet»



• Prosjektet har gjennomført prekvalifisering og 
gjennomfører for tiden konkurransepreget dialog med 
disse leverandørene

• Dialogfasen planlegges avsluttet i uke 14 hvor HDO sitt 
styre skal godkjenne den spesifikasjonen som 
prosjektet har utarbeidet

• Tilbudsfasen startes i uke 15 og det beregnes signering 
av kontrakt med valgt leverandør innen sommeren 
2020.

Status pr Mars 2020



Kravspesifikasjonen - arbeidsprosess

Krav-
spesifikasjonen fra 

AMK IKT

Normative krav og 
relevant 

helselovgivning

Grunnleggende 
funksjonelle, 
tekniske og 

driftsmessige krav 
fra HDO

Kravspesifikasjonen utarbeidet av 
KAK prosjektet bestående av representanter fra:

AMK IKT prosjektet, Legevakter, Akuttmottak, NKLM, Helsedirektoratet, Regionale IKT 
selskaper, HDO, DSB, Telenor, KOKOM, HDO Brukerforum, Sykehusinnkjøp

Konkurransepreget dialog med prekvalifiserte leverandører 
knyttet til:

Funksjonalitet, teknologi, prosjektgjennomføring, test, 
opplæring, drift og forvaltning, merkantile forhold

Krav-
spesifikasjonen for 

KAK



• Signering av avtale før sommeren 2020

• Oppstart av prosjekt med valgt leverandør, detaljering 
av design, og oppstart av utviklingsfasen i løpet av 2020

• Ferdigstillelse av utvikling samt akseptansetest i 2021

• Godkjenningsperiode (pilotering) og utrulling til AMK, 
Akuttmottak og Legevakter beregnes startet i andre 
kvartal 2022*

*Utrulling til AMK kan bli påvirket av utrullingsfart på ny AMK IKT løsning da 
kommunikasjonsfunksjonaliteten fra KAK er planlagt integrert med denne

Tentativ plan etter signering



• Støtter all funksjonalitet som ligger i dagens ICCS

• Er stedsuavhengig*

• Støtter både manuell og automatisk overflyt til annet støttende kontrollrom (regionalisering)

• Støtter mobil betjening på ipad, smart-telefon etc. (krav fra legevakter og akuttmottak)

• Kan fullt ut integreres med 3. parts kart og oppdragsløsning

• Kan utnytte og distribuere funksjonalitet knyttet til fremtidige tredjepartsløsninger som (eksempelvis) 
kunstig intelligens, prediksjon, transkribering i sanntid etc.

• Støtter kommunikasjon med «nye» kanaler (sms, mms, apper, sosiale medier, eCall, video, chat etc) og kan 
konfigureres til å støtte køing/ prioritering av disse på lik linje med telefoni.

• Fleksibelt og intuitivt GUI som kan tilpasses etter behov

• Støtter sentral lydlogging

*så lenge operatøren har tilgang til påkrevd infrastruktur

Forventet funksjonalitet i KAK plattformen



Spørsmål



Videosamtale med AMK

Informasjonsmøte om 

innovasjonspartnerskap

Hans-Christian S. Platou



En teknisk løsning, et system og 
en måte å jobbe på, slik at AMK 
operatørene kan håndtere 
videosamtale 



14. juni 2019

Innvilget midler fra 
Innovasjon Norge

28. august 2019

Prosjektmandat 
godkjent 

14. oktober 2019

Dialogkonferanse 
gjennomført

31. oktober 2019

Sluttrapport 
tjenestedesign 

Februar 2020

Konkurranse
utlyst

Tentativt september 2020

Inngått 
innovasjonspartnerskap

Tentativt 2022

Produkt ferdig 
utviklet

September- Januar 2020 Januar- Mars 2020 Mars 2020- Desember 2022
Juni –
Septemb
er 2019

Februa
r – Juni 
2019

Konsept Planlegging Dialog Konkurranse Utvikling

Februar – juni 2019 Juni – september 2019 September – februar 2020 Februar– september 2020 September 2020 – desember 2022

Februar 2019

Oppstart

Prosjektets faser



Prosjekteier
Vestre Viken

Prosjektleder/
Prosjektgruppe 

Styringsgruppe

ReferansegruppeRessursgruppe

Arbeidsgruppe
fag

Arbeidsgruppe 
teknisk

Prosjektets organisering





Følgevirksomheter



Dialogkonferanse 14. oktober 



Behovskartlegging

Operatørers

behov

Teknologiske

rammer og muligheter

Innringeres

behov

Personvern og 

informasjonssikkerhet



Metode

• Intervjuer og medlytt

• Innsiktsmøter

• Brukertesting 

• Simulering



1. Øving og testing

Video krever mye utprøving og 

testing for å finne ut hvordan 

man bruker det best.

2. Starte ved behov

Operatørene må vurdere 

hvert tilfelle, men få 

nødvendig informasjon først.

3. Viljeserklæring

Operatøren trenger en 

tydelig viljeserklæring for å 

kunne starte video.

4. Enkel interaksjon

Innringer må få hjelp til å holde 

fokus: ekstremt enkel 

interaksjon og klare instrukser.

5. Som hovedregel - ikke se 

operatør

I noen situasjoner kan det 

være hensiktsmessig å se 

operatør

6. Kvalitet

Kvaliteten må være god: 

både lyd og bilde. 

7. Innringer i kontroll

Innringer må oppleve kontroll, 

og bli spurt dersom operatøren 

tar over styring av kamera. 

8. Et støtteverktøy

Video må være et støtteverktøy. 

Indeks og spørsmål må tilpasses 

video.

9. Lagring kompliserer

Lagring forenkler dokumentasjon, 

men gir komplekse utfordringer med 

blant annet personvern.

Hovedfunn fra behovskartlegging 
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Dagens systemer



Det var dagens systemer. 

Men i løpet av de to neste årene, kommer 

det til å skje store endringer.

Nye prosjekter







Skalering



Uke 18 

Invitasjon til å inngi 
tilbud sendes ut

Uke 19 - 22

Tilbudspresentasjon 
og evaluering

Uke 23 - 24

Forhandlinger

Uke 25

Frist for å levere 
endelig tilbud

Uke 33

Tildelingsbeslutningen 
meddeles skriftlig til 

tilbyderne

Uke 35

Kontrakt-
signering

Kunngjøring

Uke 9

Konkurranse 
utlyses

Fremdriftsplan konkurransefasen

Prekvalifisering av 
leverandører

Innlevering av 
tilbud 

Forhandlinger Levering av 
endelig tilbud

Evaluering 
(inkl. valg av 

leverandører)

Kontrakts-
inngåelse



Aktiviteter og tidsrammer



Prosjektets hjemmeside



Hadde vi bare sett….
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Partnering

Kort introduksjonsrunde

- Hvem er du

- Hvilken bedrift representerer du

- Hvilke behov har du/dere for en partner i anskaffelsen

Mingling og kaffe

Deltakerliste:

Ønsker du å få tilsendt deltakerliste med kontaktinfo?

Send mail til: bhl@norwayhealthtech.com og bekreft dette 

innen 12.mars.

mailto:bhl@norwayhealthtech.com
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Takk for i dag!


