Konsulentprofil – Alf Ivar Kvernvik

SAMMENDRAG
Alf Ivar er utdannet data-ingeniør ved EDB-linjen, Trondheim Ingeniørskole i 1983. Har er sertifisert i
Prince2 prosjektmetodikk og som ScrumMaster, og har gjennomgått flere kurs innen organisasjonsutvikling
og ledelse.
Alf Ivar har over 30 års erfaring fra IT-bransjen med omfattende kompetanse som rådgiver og prosjektleder
innen privat og offentlig virksomhet. Han har solid erfaring fra å sitte i styringsgrupper for leveranse av
prosjekter, samt oppfølging og rapportering i forhold til fremdrift, økonomi, kvalitetssikring og risikostyring
av eksterne og interne prosjekter.
Alf Ivar hadde i over 10 år ansvaret for leveranser av IT-rådgivningstjenester samt administrative og kliniske
løsninger til helsesektoren i Norge på vegne av Capgemini Norge. I perioden var han ansvarlig for utvikling
og implementering av administrative og kliniske psykiatriløsninger til 8 fylkeskommuner og totalt 21
psykiatriske sykehus og institusjoner i Norge, samt prosjektleder for utvikling og implementering av
Pasientadministrative løsninger og laboratorieløsninger til flere somatiske sykehus i Norge.
Alf Ivar er ekspert i å gjennomføre anskaffelsesprosesser til både private og offentlige kunder, og har god
kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser. Han har ledet og deltatt i flere anskaffelseprosjekter fra
planlegging av anskaffelsen via utlysninger, håndtering av anbudsprosesser og evaluering av tilbud frem til
forhandlinger med kunder og leverandører. Alf Ivar er en dyktig rådgiver som ser helheten som bør ligge til
grunn for anskaffelsesstrategien.
Alf Ivar var i over 12 år en del av ledergruppen i Capgemini Trondheim som salgsdirektør og daglig leder og
var en del av utvidet nasjonal ledergruppe. Han var sentral i styringen og utviklingen av Trondheimskontoret,
der han de siste 2 - 3 årene også hadde ansvaret for rekruttering og utvikling av rådgivere, prosjektledere og
systemutviklere. Alf Ivar har bidratt aktivt i utvikling av overordnede strategier og handlingsplaner og har
hatt ansvaret for gjennomføring av disse.
I tillegg til å være en strateg og ha en evne til å se utfordringer og problemstillinger i et helhetsperspektiv, er
han kjent for å være en utadvendt og ærlig person som har lett for å skape gode relasjoner med kollegaer,
kunder og samarbeidspartnere. Alf Ivar er svært strukturert og handlekraftig og en typisk lagspiller som
arbeider for å gjøre andre gode.

Prosjekterfaring
2014 - pågår

Avito Consulting AS

Daglig Leder

Ansvarlig for å bygge opp Trondheimskontoret med fokus mot Olje & Gass samt Helse og Offentlig
Fagansvarlig for området anskaffelsesprosesser.

2013 - 2014

Peanuts Trondheim AS

Medeier

Salg, Prosjektledelse, endringsledelse og IT-Rådgivning. Styremedlem for Peanuts Trondheim AS.

2000 - 2012

Evry Consulting AS

Account Manager og Rådgiver

Ansvar for salg og IT-rådgivning til utvalgte kunder i Midt-Norge. Herunder kunder som Statoil,
EA. Smith, Trønderenergi, ENOVA SF, Helse Midt-Norge RHF - HEMIT.
Hadde også rollen som kontraktsansvarlig (Contract Manager)

2000 - 2012

Capgemini Norge AS

Salgsdirektør
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Ansvarlig for utarbeidelse av salgs- og markedsstrategi. Planlegging og gjennomføring av alle
salgsaktiviteter mot prefererte kunder i Midt og Nord-Norge. Også ansvaret for salgsbudsjetter, aktivt salg til
nye og eksisterende kunder, forretningsutvikling, rekruttering av nyansatte, tilbudsarbeider / anbud og
kontrakter. I samme periode har jeg også i kortere og lengre perioder innehatt hatt rollen som stedfortreder
for daglig leder og ansvaret for daglig drift av kontoret.
Hadde et spesielt ansvar for kunder som Statoil Midt-Norge, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trondheim
kommune, Gjensidige Forsikring (nå DNB), BNbank, SINTEF, Norske Skog, Helse Midt-Norge RHF, Helse
Nord RHF, Thales, Felleskjøpet og Sticos.

2007 - 2008

EA Smith

Tilbuds og leveranseansvarlig

Tilbuds- og leveranseansvarlig for ERP løsning basert på SAP til E.A Smith. Tilbudet ble levert etter planen
og hadde et omfang på ca. 50 mill. Capgemini ble innstilt som leverandør, men pga. nedgangstider i bygg og
anleggsmarkedet ble prosjektet stoppet og leveranse utsatt til senere.

2004 - 2006

Den Norske Dataforening

Styremedlem og nestformann

Nestformann, ansvarlig og bidragsyter i gjennomføringen av aktiviteter og seminarer vedtatt av styret.

2004

Helse Midt-Norge RHF

Rådgiver forhandling

Bistand til utarbeidelse av strategi og å være rådgiver i reforhandling av drifts- og vedlikeholdskontrakter fra
produkt og tjenesteleverandøren TietoEnator til Helse Midt-Norge RHF

2003

Helse Nord RHF

Rådgiver forhandling

Bistand til utarbeidelse av strategi og å være rådgiver i reforhandling av drifts- og vedlikeholdskontrakter fra
produkt og tjenesteleverandøren DIPS til Helse Nord RHF. Resultatet ble en redusert kostnad for kunden på
over 20%

2001

Norske Skog

Rådgiver

Bistand til utvikling og implementering av nytt kvalitetssystem innen salg og forretningsutvikling for Norske
Skog, IT-avdelingen på Skogn

1986 - 2003

Voksepsykiatriske sykehus

Prosjektleder, produkteier, rådgiver

Ansvarlig for utvikling og implementering av administrative og kliniske psykiatriløsninger til 8
fylkeskommuner og totalt 21 psykiatriske sykehus og institusjoner i Norge. Løsningene ble utviklet og levert
av Capgemini under min ledelse og ble en økonomisk suksess for Capgemini, med 70 % fortjenestemargin.
Jeg hadde i samme periode ansvaret for Capgeminis helsesatsing i Norge.
De største kundene var:
Åsgård Sykehus, Voksenpsykiatrien i Midt-Troms, Nordland Psykiatriske Sykehus, Psykiatrien i SørTrøndelag (PST), Haukeland Psykiatriske sykehus, Valen Sykehus, Rogaland Psykiatriske, Voksentoppen
Sykehus, Modum Bad, Buskerud Sentralsykehus, Østfold Psykiatriske sykehus, Akershus Fylkeskommune,
Blakstad Sykehus

1984 - 2001

Somatiske sykehus i Norge

Prosjektleder, produkteier, rådgiver

Prosjektleder for utvikling og implementering av Pasientadministrative løsninger og laboratorieløsninger til
flere somatiske sykehus i Norge. Hadde også ansvaret for salg, markedsføring og implementering av
løsningene til:
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•
•
•
•
•
•
•
•

UNN (RiTø)
Stokmarknes Sykehus
Rana Sykehus
St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital, Institutt for farmakologi
St. Olavs Hospital, blodbank
Rikshospitalet
IGRI (Rikshospitalet)

1987 - 1989

IBM

Labløsning Patologi
Lab.løsning Klinisk Kjemi
Lab.løsning Klinisk Kjemi
Lab.løsning Patologi
Lab.løsning Farmakologi
Lab.løsning Blodbank
Lab.løsning Patologi
Lab.løsning Spesialutgave av Klinisk Kjemi

Prosjektleder og systemutvikler

Prosjektleder for utvikling og innføring av pasientadministrativ løsninger for somatiske sykehus i Nord-Norge.
Løsningen ble utviklet på IBM plattform S/36 og AS400 og levert til følgende kunder.
•
•
•
•

Stokmarknes Sykehus
Rana Sykehus
Statens Senter for Epilepsi
Voksentoppen astma og allergisenter

Pasientadministrasjon / Journalløsning
Pasientadministrasjon / Journalløsning
Pasientadministrasjon / Journalløsning
Pasientadministrasjon / Journalløsning

Kurs / Sertifiseringer / Verv
2013 – 2014
2014
2013
2011
2010
2002 – 2005
1998
1998
1995 – 1996
1990 – 1999
1986 – 1987

Styremedlem i Peanuts Trondheim AS
MS project 2013
PRINCE2 sertifisert
DNV sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell
Sertifisert ScumMaster
Nestformann i styret i Dataforeningen Trøndelag
Prosessoptimalisering (Lean)
Organisasjonsutvikling og ledelse
NMT (Nordic Management Training)
Flere interne kurs innen ledelse og strategi
IBM Skolen – Salgsopplæring

Utdannelse
1981 – 1983
1979 – 1980
1976 – 1979

EDB-linjen
Befalsutdanning
Reallinjen

Trondheim Ingeniørskole
Steinkjer / Sætermoen
Trondheim katedralskole

Arbeidserfaring
2014 - nåværende
2014 - nåværende
2013 – 2014
2012 – 2013
2003 - 2012
2000 – 2003
1984 – 2000
1981 - 1984

Avito Consulting AS
Moesøyan Fritid
Peanuts Trondheim AS
EVRY Consulting AS
Capgemini Norge AS
Capgemini Norge AS
Capgemini Norge AS
VVS K. Lund AS

Daglig leder, Trondheim
Daglig leder
Senior rådgiver og salgsleder
Account manager og rådgiver
Salgsdirektør
Daglig leder
Senior og sjefskonsulent
Edb-operatør / systemutvikler
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1980 – 1981

Bjarne Overaa

Sjåfør og lagerarbeider
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