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Status for utviklingsfasen 
AMK IKT prosjektet er nå i utviklingsfasen. Det benyttes en stegvis tilnærming der en utvikler, tester 

og ferdigstiller deler av løsningen, før en går videre til neste steg. Siden sommeren har leverandørene 

Locus Solutions og Geodata Norge arbeidet med leveranser knyttet til utviklingstrinn 2 og 3 av i alt 

fem trinn. Det er arbeidet blant annet med å koble GIS teknisk miljø mot AMK teknisk miljø, slik at de 

første kartene blir tilgjengelig for AMK-operatøren i AMK løsningen. Utviklingsarbeid har så langt gått 

som planlagt, og 7. desember 2021 ble resultatet av arbeidet som er utført frem til nå demonstrert 

for helseregionene.  Dette ble godt mottatt av de fremtidige brukerne av løsningen. 

 

Kommunikasjonsløsning 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) melder at prosjekt for anskaffelse, utvikling 

og innføring av ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK prosjektet) har møtt på 

uforutsette utfordringer som gjør at prosjektet må replanlegges. 

HDO har god dialog med eiere og kunder for å redusere konsekvensene av forsinkelsen, men har 

identifisert at den planlagte utskiftingen av dagens kommunikasjonsløsning (ICCS) på AMK sentraler, 

akuttmottak og legevaktsentraler må utsettes.  Utskifting av ICCS på AMK var planlagt å starte i 

slutten av 2022, men vil nå bli forsinket.   

Konsekvensen for AMK IKT er at en nå må integrere med ICCS i påvente av at KAK løsningen 

ferdigstilles.  HDO har her støttet vårt prosjekt på en god måte i denne prosessen. 

HDO melder videre at det arbeides med å avklare konsekvenser for innføring av KAK på 

legevaktsentraler og akuttmottak.  Det presiseres at HDO sikrer at dagens ICCS løsning vedlikeholdes 

slik at den tilfredsstiller gjeldende krav i lov og forskrift i perioden frem til ny løsning implementeres. 

Resultatet av replanleggingen vil bli informert om når ny utrullingsplan er etablert.  Det vises til HDO 

for nærmere informasjon om KAK-prosjektet. 

 

Veien videre 
Prosjektet har påbegynt arbeidet med å planlegge leveransene i neste utviklingstrinn. Som en del av 

dette pågår det et intensivt arbeid med tilpasning av integrasjon mot kommunikasjonsløsning ICCS i 

stedet for KAK.  Det pågår aktiviteter i prosjektet for å se på eventuelle konsekvenser av overgangen 

fra KAK til ICCS når det gjelder vår fremdriftsplan. 

Vi benytter anledningen til å takke alle medarbeidere i regionene og hos leverandørene for godt 

samarbeid i året som snart er slutt, og ønsker alle en god og fredfylt julehøytid! 
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