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SAK NR 38-2018 Mandat for konseptutredning

1. Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør anbefaler at:
1. Styret beslutter oppstart av konseptarbeid i henhold til vedlagte mandat

2. Faktabeskrivelse
Administrerende direktør la i styremøte 11.juni 2018 fram sak om «HDO veikart – oppstart av
konseptutredning» (ref. sak 28-2018). Styret vedtok:
1. Styret tar redegjørelsen om HDOs veikart og oppstart av en konseptutredning til
orientering.
2. Styret ber om å få framlagt mandat for konseptutredningen.
Administrerende direktør legger i denne saken fram mandat for konseptarbeidet, i tråd med
Styrets vedtak.
Innretning og innspill til mandat ble diskutert i HDO’s systemeierforum med de regionale
helseforetakene og KS 13.juni 2018.
HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og
radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets 16 AMK sentraler og 157
legevaktsentraler og akuttmottak. Kontrollrommene er alle en del av akuttmedisinsk kjede.
Eierskap til løsningene ble overført til HDO 1/1-2017 fra DSB (den gang DnK).
HDO har gjennomført en forstudie for å synliggjøre utfordringene med dagens
kommunikasjonsløsning, og har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre forvaltningen av denne
Gjennom konseptarbeidet som nå startes har HDO som mål å beskrive konseptet til en
kommunikasjonstjeneste som understøtter kravene i Akuttmedisinforskriften
(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231), herunder:
 Konseptet skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige
og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
 Konseptet skal bidra til at utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens
kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og sikrer prioritert
informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til mobile enheter og
til samarbeidende etater.
De identifiserte, overordnede effektmålene er:





Sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske
kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige
nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.
Alle deler av helse- og omsorgstjenesten, som er en del av den akuttmedisinske
beredskapen, skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og
regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett.
Bidra til at det etableres og driftes det til enhver tid gjeldende telefonnummer for
medisinsk nødhjelp i helseregionen.
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Sikre kommunikasjon internt i Helse, samt til andre nødetater.
Logging og oppbevaring av hendelser og lydopptak.

Som forstudien peker på (ref. sak 28-2018) er det et antall drivere som påpeker behovet for å
gjennomføre dette konseptarbeidet, drift- og forvaltningskostnader, neste generasjon
nødnett, nye teknologiske muligheter, nye og endrede brukerbehov og utfordringer med
bevaring og utvikling av kompetanse til de løsninger som brukes for levere
kommunikasjonstjenestene.
Konseptarbeidet vil måtte forholde seg til flere parallelle initiativ som for eksempel interne
forvaltningsaktiviteter i HDO, prosjekter iverksatt i de regionale helseforetakene og aktiviteter
initiert av DSB og andre direktorater.
For å gjennomføre konseptarbeidet planlegges det å involvere regionale helseforetak,
helseforetak, KS og kommuner i arbeidet på ulike nivåer. Videre planlegges det med å ha
god dialog med andre identifiserte interessenter innenfor helsesektoren, men også med
interessenter i andre sektorer, f.eks. DSB.

3. Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør mener det er nødvendig å iverksette konseptarbeidet som
beskrevet, for at HDO skal kunne ivareta det oppdraget eierne har gitt. Mandatet som denne
saken legger fram, ivaretar på en god måte de behov og drivere som er identifisert, og
bygger på erfaringer gjort gjennom tidligere prosjekter. Administrerende direktør ser at det er
nødvendig å starte konseptarbeidet for at HDO skal kunne ivareta nye behov, krav og
grensesnitt som tidligere beskrevet i forprosjektet.
For å sikre forankring og god dialog med de regionale helseforetakene, kommuner og
relevante aktører legger administrerende direktør til grunn at det oppnevnes et prosjektstyre
på tvers av interessentene. Dette prosjektstyret vil måtte forholde seg til eksisterende
styringslinjer i HDO. Prosjektstyret kan kun ta beslutninger innenfor rammen av mandatet til
prosjektet. Beslutninger som påvirker og eventuelt endrer økonomi, fremdrift og risiko utover
mandatet, må løftes inn i HDOs linje og evt. til Styret i HDO.
Administrerende direktør mener det er avgjørende at konseptarbeidet sees i tett
sammenheng med arbeidet ledet av Helse Vest RHF, vedrørende AMK-løsning. For å få lagt
føringene for dette på plass, søker Administrerende direktør en avklaring med de regionale
helseforetakene, som eiere av HDO. Som tilsvar til Helse Vest RHF sin forprosjektrapport
har administrerende direktør utarbeidet et notat for å identifisere potensielle gevinster og
avklare roller og ansvar til de ulike aktørene.
Administrerende direktør har i budsjettinnspill 2019 hensyntatt at konseptfasen skal
gjennomføres og avsluttes i løpet av 2019. Eventuelt videre arbeid, utover konseptfasen, er
ikke inkludert i budsjettet 2019, og må hensyntas i økonomisk langtidsplan for HDO.
Vedlegg:
1. Vedlegg 1 sak 38-2018 Gjennomføringsplan – mandat for konseptutredning
2. Vedlegg 2 sak 38-2018 Mandat for konseptutredning og planfasen
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