
  
 
 
 
 
 

KoKom – Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap 

www.kokom.no • post@kokom.no • Postboks 1400, 5021 Bergen 

KONFERANSEPROGRAM 
IKT-FORUM 2017 

 

KoKoms IKT-forum avholdes sammen med Ambulanseforum på Thon Congress Gardermoen 
 

Fellespåmelding finnes på https://ambulanseforum.no/ - Velg «Ambulanseforum og IKT-Forum» 
 

Oppdatert program til IKT-Forum finnes til enhver tid på https://www.kokom.no/iktforum 

 
 

ONSDAG 27.09.2017 
  

08:00 Registrering og åpning av utstilling 
  

10:00 Kaffepause og mingling 
  

11:00 Fellesåpning – Ambulanseforum og IKT-Forum 
 Åpningsforedrag av «Somsagt»; psykolog Trond Mjaaland og barnelege Bård Fossli Jensen, som begge har doktorgrad i helserelatert 

kommunikasjon. 
  

12:00 Nyheter fra europeisk nødmeldetjeneste 
 Christer Berg Johannesen – Daglig leder i KoKom 
 Kort oppdatering på nyheter og aktuelle prosjekter / aktiviteter innenfor europeisk nødmeldetjeneste. 
  

12:30 SAFERS: Speech Analysis For Emergency Response Services 
 Pierre Lison – Forsker i Norsk Regnesentral 
 Informasjon om prosjekt som tar sikte på å sanntidstranskribere innkommende 113-anrop, for å forenkle AMKs arbeid, bidra til å 

identifisere nøkkelord / problemstillinger som kommuniseres på telefon, spare tid, m.m. 
  

13:00 Lunsj 
  

14:00 LOCUS: Nye systemer og tjenester fra Locus 
 Hanne Torp Nilsen – Key Account Manager i Locus Public Safety AS 

Jannicke Knutsen – Senior Systemkonsulent i Locus Public Safety AS 
  

14:45 CSAM: Hvordan utnytte eksisterende løsninger i AMK og LVS mest mulig optimalt? 
 Sassan Sokhan-Sanj – Chief Architect i CSAM Health AS 

Kjellrun Borgmo – Business Area Manager i CSAM Health AS 
  

15:30 BLIKSUND: Hvordan påvirker målbarhet svartider i nødmeldesentraler? 
 Tor Laukvik – Daglig leder i Bliksund AS 
  

16:00 Kaffepause og mingling 
  

16:30 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og NorCERT – Hva gjør vi og hva gjør vi ikke? 
 Jørgen Dyrhaug – Seniorrådgiver i NSM 
 Presentasjon av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine oppgaver, ansvarsområde og mandat, samt om hva NorCERT er, hvordan 

disse kan bistå helsetjenesten, m.m. 
  

17:00 Norsk Helsenett (NHN) og HelseCert – Hvem er vi og hva gjør vi? 
 Gunnar Johansen – Leder for HelseCERT i NHN 
 Presentasjon av Norsk Helsenett (NHN), informasjon om ansvarsområder og mandat, samt om hva HelseCERT er, og hvordan disse 

bistår helsetjenesten, m.m. 
  

17:30 IKT-Forum slutt for dagen 
  

19:30 Middag 
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TORSDAG 28.09.2017 
  

09:00 Samvirkesenteret til Sykkel-VM – Erfaringer fra samarbeid på tvers av etatene 
 Snorre Halvorsen – Spesialrådgiver i seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen Kommune 
 I forbindelse med gjennomføring av Sykkel-VM i Bergen er der opprettet et samvirkesenter. I senteret er 32 samfunnsaktører, 

deriblant nødetatene, samlet for å samarbeide bedre om forskjellige situasjoner. 
  

09:30 Utstillingen åpner 
  

09:30 Nødnett – Planlegging i forkant av og erfaringer i etterkant av Sykkel-VM 
 Øyvind Hagen Karlsen – Fung. avd. leder i avdeling for Nød- og Beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB 
 Hør om hva som er gjort ifm forberedelser til Sykkel-VM mtp vurdering av kapasitet og tilgjengelighet i Nødnett, og få en rykende 

fersk – men midlertidig – oppsummering («hotwash») av erfaringer med Nødnett og samvirke under arrangementet. 
  

10:00 Kaffepause og mingling 
  

11:00 Neste generasjon Nødnett i kommersielle mobilnett 
 Tor Helge Lyngstøl – Fagdirektør i DSB 
 Kommunikasjonsteknologien er i stadig utvikling og behovet for høyere båndbredde øker stadig. Hør mer om neste generasjon 

Nødnett, og hvilke tekniske og praktiske egenskaper slike nett kan ha. 
  

11:30 Neste generasjon Nødnett – Teknologi, sikkerhet, overgangsløsninger og utfordringer 
 Knut Baltzersen – Avdelingsleder tjeneste- og teknologiutvikling i DSB 
 I del 2 av foredraget om neste generasjon Nødnett får vi høre mer om teknologi, sikkerhet, regulatorisk arbeid, overgangsløsninger 

og utfordringer, planer og erfaringer fra andre land, og om hvilke mulige løsninger som kan være aktuelle for Norge. 
  

12:00 «Robust Mobilt Helsenett» – Datakommunikasjon for ambulansetjenesten 
 Rune Holger Andersen – Prosjektleder for RMH i Nasjonal IKT 
 NIKT har fått i oppdrag å beskrive en egnet plattform for robust mobil kommunikasjon for ambulanse-tjenesten. Hør mer om hvilke 

mål som er satt for prosjektet og hva plattformen skal kunne brukes til. 
  

12:30 Lunsj 
  

14:00 Nødnett – Nyheter fra HDO og oppdateringer ifm medisinsk nødmeldetjeneste 
 Vegar Hermansson – Avdelingsleder i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO) 
 Eierskapet til helsetjenestens nødnettutstyr ble nylig overført til HDO. Hør bl.a. om hvordan dette påvirker HDO og deres kunder og 

brukere, samt andre nyheter fra HDO / «Nødnett Helse». 
  

14:30 Nødnett – Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger 
 Christer Berg Johannesen – Daglig leder i KoKom 

Øyvind Hagen Karlsen – Fung. avd. leder i avdeling for Nød- og Beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB 
 I hektiske situasjoner hvor mange sambandsbrukere er samlet på et lite, geografisk område, øker risiko for kapasitetsutfordringer 

og i verste fall «sperr». Hør om hvilke teknologier som finnes som finnes for å gi prioritet i nettet, og hvilket arbeid som gjøres i 
forbindelse med prioritering av trafikk i Nødnett.   

  

15:00 Nødnett – Nye tjenester og brukere av Nødnett 
 Øyvind Hagen Karlsen – Fung. avd. leder i avdeling for Nød- og Beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB 
 Hvilke planer finnes der for Nødnett med hensyn på nye tjenester og eventuelt nye brukere i Nødnett? 
  

15:30 Kaffepause og mingling 
  

16:30 Offentlig Hjertestarterregister – Sammen skal vi redde flere liv! 
 Siw Lilly Osmundsen – Prosjektleder i Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) 

Audun Nygaard – Rådgiver i Helsedirektoratet 
 Helsedirektoratet har gitt NAKOS oppdrag å opprette et nasjonalt hjertestarterregister, som ble lansert tidligere i år. Hør hvordan 

nødetatene kan gjøre nytte av dette Hjertestarterregisteret. 
  

17:00 Internet of Things (IoT) – Hjertestartere på nett? 
 Tore A. G. Tørisen – Medisinskfaglig rådgiver (anestesilege) i KoKom 
 Der knyttes stadig flere «smarte» enheter til Internet. Hva med hjertestarteren? 
  

17:30 Avslutning 
  

  
 


