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Navn og definisjoner
HDO
DSB
DNK
RHF
KS
CLI
TRM
Helses
nødnettutstyr

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for nødkommunikasjon, - nå DSB
Regionale helseforetak
Kommunesektorens organisasjon
Control room line interface
Transmisjon
Med utstyr og løsninger tilknyttet Nødnett menes alt som er levert til primærog spesialisthelsetjenesten gjennom nødnettprosjektet, dvs. radioterminaler
med tilhørende tilleggsutstyr og utstyr med tilhørende programvare til
kontrollrommene. Eierskapet omfatter ikke CLI og TRM rack som inneholder
utstyr levert av Motorola.
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1

Bakgrunn

Av protokoll fra foretaksmøte for de regionale helseforetakene 2. desember 2016 fremgår at utstyret både
kommune- og spesialisthelsetjenesten bruker i det nasjonale Nødnett for beredskapsetatene skal
overføres fra staten ved Direktoratet for nødkommunikasjon til de regionale helseforetakene ved det
felleseide Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.
HDO er systemeier for helses nødnettutstyr og løsninger, og har med dette et overordnet ansvar knyttet til
både drift, vedlikehold, fremtidige investeringer, forvaltning og utvikling av løsningene. HDO har behov for
å opprette en arena for drøfting av problemstillinger knyttet til systemeierskapet som involverer
fagmiljøene og eierne. Dette mandatet beskriver formål, organisering, økonomi og møteplan for denne
arenaen, i det videre kalt systemeierforum.

2

Innretning

Kapittelet beskriver formål, oppgaver og rammer for systemeierforum.

2.1

Formål

Systemeierforum skal bidra til å sikre helhetlig utvikling og forvaltning av helses nødnettutstyr og
løsninger, samt de øvrige tjenestene HDO leverer, - på tvers av både primær og spesialisthelsetjenesten.
Forumets deltakere skal rådgi HDO i utarbeidelsen av nasjonale strategier og prioriteringer, samt bidra til
å forankre disse tilbake i egne organisasjoner. Systemeierforum skal videre bidra til økt knytning mellom
teknologi og helsefag ved å skape en arena for samarbeid mellom aktørene i akuttkjeden, knyttet til de
tjenestene HDO leverer.
Etablering av systemeierforum skal bidra til følgende:
God systemforvaltning, - hvor kunder (les: fagmiljøer) og eiere knyttes inn i arbeidet med
forvaltning av tjenestene på strategisk nivå.
Nasjonal koordinering, prioritering og forankring.
Bidra til å økt samhandling og en felles nasjonal tankegang.
Strategisk/fremtidsrettet utvikling.






2.2

Oppgaver og ansvar for systemeierforum

Systemeierforum skal:








Drøfte problemstillinger knyttet til systemeierskapet.
Bidra med rådgivning i forhold til felles veikart og målbilde for videre utvikling av helses
nødnettutstyr og løsninger, samt øvrige tjenester HDO er systemeier for.
Rådgi systemeier ifht prioriteringer og føringer for videre utvikling av nødnett utstyr og løsninger
for å understøtte en effektiv akuttkjede
o Herunder bidra til at andre rådgivende fora (eksempelvis brukerforum) HDO etablerer, får
nødvendige føringer for sitt arbeid
Normativ rådgivning. Veilede systemeier i saker knyttet til lover og forskrifter.
Rådgi HDO i saker knyttet til koblingen mellom helsefag og teknologi, slik at helsefaglige behov
understøttes av teknologien på beste mulige måte.
Bringe relevante temaer fra helsetjenesten inn i forumet slik at dette sikrer nødvendig
koordinering opp mot de tjenestene som HDO leverer.
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2.3

Forutsetninger og avgrensninger
Det forutsettes at spesialist og kommunehelsetjenesten frigir ressurser til å delta.
Det forutsettes at de som oppnevnes fra spesialisthelsetjenesten representerer sin region (les, sitt RHF), og koordinerer innspill og prioriteringer på vegne av hele denne.
Det forutsettes at de som oppnevnes fra kommunehelsetjenesten, så langt som mulig,
koordinerer innspill og tilbakemeldinger fra egen, og øvrige kommuner.
Representantene må ha tilstrekkelig oversikt over saker som oppstår i egen organisasjon, og som
har relevans knyttet til formålet for systemeierforum slik at de kan bringe disse inn til forumene.
Videre må representantene kunne forankre anbefalinger fra forumet tilbake i egen organisasjon.
Systemeierforum er rådgivende, og har ikke endelig beslutningsmyndighet relatert til de sakene
som behandles i forumet.







3

Organisering og sammensetning
3.1

Organisering

Systemeierforum eies og ledes av HDO. Sammensetning av forumet tilstreber en tilstrekkelig
representasjon fra både spesialist og kommunehelsetjenesten, for å ivareta de samlede behovene i den
akuttmedisinske kjeden.

3.2

Deltakere

Systemeierforum skal bestå av faste representanter fra spesialist og kommunehelsetjenesten, samt HDO.
Representantene fra primærhelsetjenesten utpekes fra KS /kommune. Resentantene fra
spesialisthelsetjenesten utpekes av de enkelte regionale helseforetak.
Representanter utpekes for 2 år av gangen.
Systemeierforum består av:
HDO
HDO
Helse Vest RHF
Helse Sør Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
KS/ Kommunene

1 Ledelse
1 Sekretær
1 deltaker
Inntil 2 deltakere
1 deltaker
1 deltaker
Inntil 2 deltakere

Deltakelse fra øvrige organisasjoner inviteres ved behov.

3.3







Gjennomføring og rapportering
Det gjennomføres minimum 2 fysiske møter pr. år.
HDO innehar sekretær og møteleder-rolle.
Sekretær er ansvarlig for møteinnkallelse og administrasjon av møtene.
HDO utarbeider agenda foran hvert møte, og sender denne ut minmum 3 uker før møte slik at
representanten har mulighet for å ha dialog i egen organisasjon.
Innspill til møteagenda sendes HDO senest 7 arbeidsdager før møtet, og oppdatert møteagenda
skal sendes så ut til deltakerene seinest 5 arbeidsdager før møte.
Det er mulighet for ad hoc møter ved hastesaker.
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Saker kan også avklares på telefon og ved mailutveksling der hvor det er hensiktsmessig.



3.4

Økonomi

HDO er økonomisk ansvarlig for gjennomføring av forumene og finansierer direkte møtekostnader.
Lønns- og reisekostnader knyttet til systemeierforum dekkes av den enkelte.
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