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Første forhandlingsrunde er gjennomført 
AMK IKT gjennomføres etter anskaffelsesprosessen «Konkurranse med forhandlinger», og første 

forhandlingsrunde med tilbyderne er nå gjennomført.  Her har tilbyderne presentert sitt selskap og 

sine løsninger, i tillegg er det gjort avklaringer i forhold til innholdet i tilbudet.  Tilbyderne har fått 

tilbakemelding på forbedringspunkter og er blitt informert om frist for å levere inn revidert tilbud. 

Prosjektet vil deretter gjennomføre en ny evaluering, før det inviteres til neste forhandlingsrunde.  

Denne vil etter planen gjennomføres i oktober. 

Mottaksprosjekter i regionene 
Som beskrevet i nyhetsbrev 3/19 arbeides det med etablering av mottaksprosjekt i regionene.  

Mottaksprosjektledere er nå utpekt: 

 Helse Sør-Øst:  Arild Østergård 

 Helse Nord:  Ellen M. Dahlberg 

 Helse Vest:  Terje Olav Øen 

 Helse Midt-Norge: Ona S. Meisingset (fra 1. oktober 2019) 

Legeressurser i prosjektet 
Prosjektstyret har besluttet at hver region skal stille med en legeressurs i 25%-stilling. 

Dette teamet trer inn i prosjektet nå i starten av september, og består av: 

 Helse Sør-Øst:  Gry Jerijervi, OUS 

 Helse Nord:  Søren Stagelund, UNN 

 Helse Vest:  Bjarne Hunnestad Vikenes, Helse Bergen 

 Helse Midt-Norge: Espen Rørvik, Helse Møre og Romsdal 

I tillegg vil Per Christian Juvkam, som deltok i kravspesifiseringsarbeidet i AMK IKT og som nå er blitt 

pensjonist, være innleid som en delressurs ut 2019.  Gjennom sin erfaring fra prosjektet vil han bidra 

til en god oppstart og kompetanseoverføring til legeteamet. 

Arkitektressurs i prosjektet 
Stig Hagestande fra Cap Gemini er leid inn til prosjektet som virksomhetsarkitekt fra september 

2019.  Dette for å styrke arkitekturområdet i prosjektet. 

Integrasjonsarbeidet 
AMK er en kommunikasjonssentral og utveksling av informasjon er en viktig funksjon.  AMK IKT-

prosjektet har spesifisert en rekke integrasjoner både for å hente inn informasjon, avlevere 

informasjon og for samhandling med ulike samarbeidspartnere. 

For å sikre at en dekker behovene er det spesifisert integrasjoner mot 40-70 ulike registre og 

tjenester som tilhører ca. 30 organisasjoner.  Å få disse integrasjonen på plass er et stort arbeid både 

merkantilt, juridisk og teknisk. 

Prosjektet har engasjert Norsk Helsenett til både å utvikle og drifte integrasjonene. 

 

Ansvarlig for informasjon i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen. Tel : 95251038 , Odhage@ous-hf.no 


