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Styresak 024-2017   Konseptutredning for en felles digital flate for 
kommunikasjonsteknologi 

Bakgrunn og sammenfatning 

Telefoniløsningene i Helse Nord ivaretar en rekke kritiske funksjoner, og har høye krav til 
tilgjengelighet. I Helse Nord utføres produksjon og drift av telefonitjenester lokalt ved det 
enkelte HF. Innovasjon, effektivisering og standardisering på området gjøres i dag ulikt på de 
forskjellige lokasjonene i regionen. 

For å kunne etablere en standardisert, integrert og moderne løsning for telekommunikasjon, 
har det i regi av Helse Nord RHF blitt gjennomført en utredning av fremtidige muligheter for 
kommunikasjonsteknologi i regionen. Utredningen avdekker at det har vært relativt 
begrensede endringer innen telefoni i regionen de siste årene med viktige unntak på 
Nordlandssykehuset samt i nybygg i samtlige HF-er.  

Utredningen konkluderer med at nåværende (kliniske og administrative) arbeidsflater kan 
samles på én digital flate som er tilgjengelig fra én enhet. Det foreslås derfor at det settes i gang 
en konseptutredning for en felles digital flate for kommunikasjonsteknologi i Helse Nord IKT 
der man ser på konsepter for hvordan regionen på en best mulig måte kan utvikle en slik 
løsning.  

Nåsituasjon 

Dagens situasjon på området er at mye av eksisterende løsninger er av eldre årgang, krever 
spesialkompetanse og har betydelig risiko for feil og nedetid. Dette betyr at den «tekniske 
gjelden» på kommunikasjonssystemer vil høyst sannsynlig øke dersom det ikke gjøres 
endringer for å modernisere og samordne helseforetakenes kommunikasjonsløsninger.  

På flere av helseforetakene er det en utstrakt bruk av flere arbeidsflater da disse ofte er 
systemavhengige.  Dette medfører at brukerne kan være avhengige av flere ulike 
kommunikasjonsenheter for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.  

I de andre helseregionene er kommunikasjonsløsningene, herunder telefoni, hovedsakelig 
samordnet på tvers av regionen og hovedansvaret for telefoni ligger hos de respektive 
regionale fagmiljøene.   



  

 

 Side 2 av 3 

Forslag til løsning 

En felles digital flate for kommunikasjonsteknologi i Helse Nord vil medføre bedre og økt 
samhandling, kvalitetsheving av pasientbehandling og pasientoppfølging samt økt tjenestenivå. 
I tillegg vil en transformasjon til én digital flate innebære at mange av nåværende 
telefonisystemer på HF-ene må moderniseres. Dette er positivt da nåværende telefonisystemer 
er av eldre årgang og således er risikoen for feil og nedetid betydelig. Eksisterende 
telefonisystemer krever dessuten spesialkompetanse ved feilhåndtering og kan være 
utfordrende å integrere mot. Sistnevnte gjør det vanskelig å tilføye ny funksjonalitet.  

Ved å etablere en felles digital flate vil dagens systemavhengige arbeidsflater kunne samles til 
én. Den fremtidige arbeidsflaten vil inkludere flere fundamenter som f.eks. telefoni, meldinger, 
alarmer og konferanseløsning. Det vil være ulike tilnærminger for å få alle helseforetakene 
over på en felles digital flate. Et alternativ innebærer at eksisterende teknologi saneres så fort 
som mulig, etter enighet om hvilken teknologiplattform som skal benyttes. En mindre risikofylt 
og anbefalt tilnærming innebærer en stegvis utrulling av ny funksjonalitet og teknologi der 
man ruller ut nye løsninger raskt der kompleksiteten er lavest og/eller gevinsten er høyest, 
mens man bruker mer tid og ressurser på de mer krevende løsningene.  

For å oppnå en felles digital flate er det flere elementer som må utredes. For det første vil det 
kreve et overordnet målbilde for flaten som er i henhold til Helse Nord RHF sin strategi. Videre 
vil det være nødvendig å kartlegge dagens tjenester samt hvilke tjenestebehov brukerne har 
fremover. Avhengig av tjenestebehovet må det undersøkes alternativer for applikasjoner, 
plattformer og infrastruktur som vil ivareta det kartlagte tjenestebehovet. Det vil dessuten 
være kritisk å utrede alternativer for organisering, forvaltning og styringsmodell for den 
digitale flaten. 

Tilfredsstillende infrastruktur og utrulling av trådløst nett (WiFi) på samtlige lokasjoner vil 
være en forutsetning for at eksisterende arbeidsflater skal kunne erstattes av én digital. Det 
pågående arbeidet med å forbedre og oppgradere det trådløse nettet på alle helseforetakenes 
lokasjoner bør derfor formaliseres og intensiveres som en egen arbeidsstrøm i konseptfasen.  

Det anbefales at det settes i gang en konseptutredning for en felles digital flate for 
kommunikasjonsteknologi i Helse Nord IKT der man ser på konsepter for hvordan regionen på 
en best mulig måte kan utvikle en slik løsning. Et målbilde må etableres og forankres, 
brukernes behov for tjenester må kartlegges, ulike teknologiske alternativer for å imøtekomme 
disse tjenestene må utarbeides og alternativer for organisering, forvaltning og styringsmodell 
må utredes. Kartlegging av trådløst nett med plan for utrulling anbefales utført i konseptfasen.  

 

 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT tar utredningen av kommunikasjonsteknologi i Helse Nord til 
orientering 

2. Styret gir Helse Nord IKT i oppdrag å starte arbeidet med konseptfasen for en felles 
digital flate for kommunikasjonsteknologi i tråd med beskrevet mandat. 

3. Konseptfasen gjennomføres innefor en ramme på 4,0 millioner, og finansieres innenfor 
HN IKT samlede kostnadsbudsjett for 2017 (bruttobudsjett).   
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Tromsø, 7. april 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Rapport fra utredning av kommunikasjonsteknologi i Helse Nord 
2. Prosjektmandat for konseptutredning for kommunikasjonsteknologi på en felles digital 

flate 
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