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Nye IKT-løsninger til AMK-sentralene
I 2018 ble det startet en videreføring av arbeidet fra det avsluttede Nasjonal IKT prosjektet som
hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler.
Det ble gjennomført et forprosjekt som bl.a. definerte hva anskaffelsen skulle omfatte. I hovedsak er
det løsning for hendelseshåndtering og kart som skal anskaffes. De fire helseregionene stilte seg bak
konklusjonene i forprosjektet, og de fire administrerende direktørene i de regional helseforetakene
besluttet at det skal gjennomføres en anskaffelse. De fire direktørene er i fellesskap prosjekteier for
anskaffelsesprosjektet.
Etter forprosjektet har det vært gjennomført en prosjektfase for å lage kravspesifikasjoner og
nødvendige dokumenter for å kunne lyse ut anskaffelsen. Denne er av en slik størrelse at
utlysningen må gjøres i EØS-området. Dette gjøres gjennom den norske databasen for innkjøp,
Doffin (doffin.no), og den europeiske databasen, TED (ted.europa.eu)
De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og det har vært gjennomført
flere høringsrunder i regionene om innholdet, før den ble endelig godkjent for utlysing.

Hva skjer nå?
30. mars 2019 ble kunngjøring om «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for
Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT) publisert på Doffin. Her
finnes kravspesifikasjon og alle nødvendige dokumenter for konkurransen. Du kan selv finne og lese
dokumentene på Doffin ved å søke på referansenummer 2019/587.
Leverandører kan nå melde sin interesse for å delta i konkurransen innen 6. mai 2019 kl. 12:00.
Deretter blir det gjennomført en prekvalifisering for å plukke ut hvem som blir invitert til å delta i
konkurransen. Utvelgelse gjøres basert på vurdering av økonomisk og finansiell kapasitet samt
tekniske og faglige kvalifikasjoner. Konkurransen planlegges gjennomført med fra 3 til 5
leverandører, og invitasjon sendes ut til de aktuelle leverandørene 16. mai 2019.
Konkurransen er planlagt avsluttet, og kontrakt skal være tildelt rundt årsskiftet 2019/2020.
Deretter gjennomføres det en utviklings-, tilpasnings- og implementeringsfase. Denne er ikke
detaljplanlagt enda.

Hvem blir involvert i det videre arbeidet?
Det er satt sammen en prosjektgruppe med ulik fagkompetanse fra de fire helseregionene.
Prosjektledelsen er tredelt og består av prosjektleder Lisbeth Drønnen, Hemit, forhandlingsleder
Hroar Berge, Nasjonal IKT, og fagleder Oddbjørn Hagen, HSØ/OUS.
I hver helseregion er det også opprettet referansegrupper som skal bidra i evalueringen av tilbudene.
På grunn av konkurransebestemmelsene blir det nødvendigvis noe ‘hemmelighold’ fremover når det
gjelder tilbudene. Prosjektet ønsker å gi nødvendig og nyttig informasjon om prosjektets gang jevnlig
underveis. Dette gjøres bl.a. gjennom nyhetsbrev, informasjon på hjemmesider osv.
Prosjektet har laget en interessentanalyse, og basert på denne vil det etter hvert bli gjennomført
ulike målrettede informasjons- og kommunikasjonstiltak.
Ansvarlig for informasjon i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen. Tel : 95251038 , Odhage@ous-hf.no

