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Om HDO

HDO drifter brukerutstyr tilkoblet 
Nødnett

Kontrollromsløsninen ICCS
Radioterminaler

HDO drifter nødnummer 113
HDO drifter nasjonalt 
legevaktsnummer 116117
HDO drifter nasjonal lydloggløsning 
for akuttmottak og legevaktsentraler
HDO drifter nasjonalt 
hjertestarterregister



1. januar 2017

HDO overtok eierskaps-, 
finansierings- og 
forvaltningsansvaret for 
helses nødnett-tilknyttet 
utstyr og løsninger



2018
Forstudie - Ny 
kommunikasjonsløsning

Drift- og 
forvaltningskostnader

Neste Generasjon 
Nødnett (NGN)

Nye teknologibehov

Kompetanse

Nye behov fra eiere, 
kunder og brukere



Høst 2018 – 2019
Plan og 
konseptfasen

Behov

Markedsundersøkelse

Konseptutredning

Alternativ vurdering

Anskaffelsesstrategi

Plan

Business case
«RENAULT Ambulance SEM» by DVSD is licensed under CC BY-NC-ND

http://danielvelardesegura.blogspot.com/2015/03/renault-ambulance-sem.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Behov og 
kvalitetssikring

AMK-IKT

Legevaktsentraler

Akuttmottak

Helsedirektoratet

Direktoratet for e-Helse

Norsk Kompetansesenter 
for Legevakts medisin

Helseplattformen



2019 -
Anbefalt alternativ

Anskaffe en ny programvarebasert
kommunikasjonsplattform som 
erstatning for dagens 
maskinvarebaserte, proprietære 
løsning med ICCS

Ny kommunikasjonsplattform 
omfatter en integrasjonsmotor som 
støtter nye integrasjoner og 
endringer i bruk av eksisterende 
integrasjoner

Anskaffe kart og 
oppdragshåndteringsmodul som et 
tilbud til landets legevaktsentraler



20. juni 2019 

Godkjenning av oppstart 
og gjennomføring av 
prosjekt 
Kommunikasjonsløsning i 
Akuttmedisinsk Kjede 
(KAK)



Hva skjer nå?

Kontrakt signert Q2 2020

Endelig design Q3 2020

Utvikling ferdig Q1 2021

Pilot godkjent  Q4 2021

Implementering 2022/23



Økonomi

Eierskaps-, finansierings- og 
forvaltningsansvaret for helses nødnett-
tilknyttet utstyr og løsninger medførte 
en kostnadsøkning for HDO sine 
tjenester fra 2017
Med KAK tar HDO grep for å redusere 
kostnader tilknyttet 
kommunikasjonsløsningen
Basert på klare og tydelige signaler i 
konseptfasen om å anskaffe et CAD 
verktøy for legevaktsentralene vil HDO i 
første omgang evaluere om dette kan 
gjøres innenfor besparelsene med 
utbytte av ICCS
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