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Begreper og forkortelser 

Forkortelse Beskrivelse 

UNN Universitetssykehuset I Nord-Norge 

HSYK Helgelandssykehuset 

FIN Finnmarkssykehuset 

NLSH Nordlandssykehuset 

HN IKT Helse Nord IKT 

HF Helseforetak 

RHF Regionalt helseforetak 

S4B Skype for Business 

CT Cisco/Tandberg 

WiFi Trådløst bredbånd 

 

1. Bakgrunn 

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 hos de forskjellige 

lokasjonene i regionen. 

 

Det ble i 2012 gjennomført en teknisk kartlegging av telefoni i regionen, «Regional satsning 

telefoni», der helseforetakene, det regionale helseforetaket og Helse Nord IKT besluttet at ansvar 

for drift og utvikling av telefoni skulle ligge på hvert HF uten noen formalisert regional koordinering. 

Allerede da ble det foreslått av et mindretall i Helse Nord IKT sin styringsgruppe at drift, vedlikehold 

og eventuelt eierskap innenfor telefoni på sikt skulle samordnes gitt den naturlige konvergensen 

mellom kommunikasjonsteknologi og IT. Gitt eksisterende lokale løsninger som da var på plass, og 

at utredningen også vurderte samordning av disse med de kostnader og risiko en slik 

transformasjon innebar, var dette en fornuftig vurdering. Heller ikke denne rapporten analyserer 

samordning av eksisterende lokale telefoniløsninger i detalj, men konkluderer med at man derimot 

bør ta sikte på å erstatte de aller fleste av dagens kommunikasjonsenheter.  

 

Gjennom en rekke prosjekter og andre initiativ, har det i Helse Nord blitt bygget en moderne og 

framtidsrettet IKT‐plattform. For å kunne etablere en standardisert, integrert og moderne løsning for 

telekommunikasjon, ser Helse Nord det som hensiktsmessig å utrede fremtidige muligheter for 

kommunikasjonsteknologiløsninger i regionen. Denne rapporten utreder derfor både hvilke 

løsninger som eksisterer i dag samt hvilke fremtidige muligheter som foreligger for 

kommunikasjonsteknologi i Helse Nord.  

 

2. Omfang 

Ettersom begrepet «telefoni» strengt talt kun inkluderer stemmekommunikasjon over avstand har 

man i denne utredningen sett behov for å utvide omfanget for rapporten fra «telefoni» til 

«kommunikasjonsteknologi». «Kommunikasjonsteknologi» inkluderer også kommunikasjon via 

meldinger, en kritisk kommunikasjonsform i Helse Nord utover stemmekommunikasjon.  

 

Utredningens omfang inkluderer kommunikasjonsteknologi i og mellom helseforetakene 

Nordlandsykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Finnmarkssykehuset og 
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Helgelandssykehuset som illustrert i Figur 1. Merk at hvert sykehus har flere geografiske 

lokasjoner.   

 
Figur 1: Utredningen begrenses til kommunikasjon i og mellom de illustrerte HF-ene 

  

Velferdsteknologi og informasjon til/mot pasient er ikke inkludert i omfanget for denne utredningen 

da fokus er kommunikasjon i og mellom helseforetakene, og ikke kommunikasjon mot pasienter.  

 

Figur 2 illustrerer kommunikasjonsenhetene som er inkludert i utredningens omfang.  

 

     
Figur 2: Kommunikasjonsenheter inkludert i omfanget 

3. Nåsituasjon 

3.1 Brukergrupper 

De ulike brukergruppene av kommunikasjonsteknologi på HF-ene i Helse Nord skiller seg først og 

fremst fra hverandre i form av hvilket miljø de tilhører – klinisk eller administrativt. I motsetning til 

mange, men ikke alle, andre sektorer har du i helsesektoren et klinisk miljø som har ekstra strenge 

Helse Nord 
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krav til oppetid og redundans, og i tillegg er mobilitet et økende krav. I tillegg har man medarbeidere 

som jobber i administrasjonen og således ikke jobber i et klinisk miljø.  

Det kliniske miljøet består av helsepersonell i form av hele spekteret av leger, sykepleiere etc. De 

vil kunne utføre både post- og poliklinikkarbeid samt ivareta vaktfunksjoner. Administrasjonen kan 

på sin side grovt deles i to, ledelse og annet administrativt personell som HR, finans og IKT.  

Behovene fra kommunikasjonsløsninger er noe forskjellig i det kliniske og administrative miljøet. 

Det administrative miljøet har først og fremst behov for funksjoner som støtter 

stemmekommunikasjon, mens det kliniske miljøet i tillegg har behov for meldingsfunksjonalitet. 

Videre så er dekning og redundans kritisk for det kliniske miljøet da det kreves at de har dekning 

overalt hele tiden. Det administrative personellet på sin side er ikke like avhengig av å alltid ha 

dekning overalt. 

I dagens arbeidshverdag ser man at kravene til mobilitet er tilstede for alle brukergrupper. I 

motsetning til tidligere kan arbeidstedet i større grad variere og det er behov for å kommunisere 

mens man forflytter seg. Det vil likevel være visse brukergrupper som har noe større krav til 

mobilitet enn andre.  

Figur 3 illustrerer inndelingen av brukergrupper samt deres overordnede behov fra 

kommunikasjonsløsninger. 

 

 

Figur 3: Brukergrupper og deres behov for kommunikasjonsløsninger 

3.2 Beskrivelse av helseforetakenes nåsituasjon 

Det har vært begrensede endringer innenfor telefoni i regionen siden 2012 på Finnmarksykehuset 

(FIN) og Helgelandssykehuset (HSYK), noe mer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), 

mens Nordlandssykehuset (NLSH) har investert betydelig i nye løsninger. Merk at nybygg i alle HF-

ene har moderne kommunikasjonsteknologi.  

Nordlandssykehuset 

Nordlandssykehuset har gjennomført betydelige endringer på sine kommunikasjonsløsninger de 

siste årene. Det er nær 100 % WiFi- og mobilnettdekning innendørs med bortimot all fasttelefoni og 

annen analog teknologi faset ut. Se Tabell 1 for ytterligere detaljer.  
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Tabell 1: Beskrivelse av nåsituasjonen på NLSH 

Driftsmodell  Betydelige endringer siden 2012, i større grad pga. nybyggene (blant 

annet «K-fløya») 

 Har samkjørt telefoni med innføringen av S4B, og telefoni og 

dataløsninger går dermed «hånd-i-hånd» 

 Brukerstøtte går via HN IKT 

Kostnader  Oppsett av S4B-kompatible møterom har kostet ca. kr 40 000,- per 

møterom, dog er fortsatt Cisco-møterom i full drift. Sistnevnte har kostet 

betydelig mer enn S4B-rommene 

Tjenestenivå  Redundans ivaretas med fullt utbygget innendørs småcelle-nettverk som 

innføres av Telenor. Skulle det nasjonale mobilnettet kobles ut, vil 

stemmekommunikasjon kobles automatisk til S4B over WiFi 

 Anslagsvis har mobilnettet til Telenor vært koblet ut 2-3 ganger i løpet av 

26 måneders drift.  

 100% WiFi- og mobildekning innendørs, samt fysiske alarmknapper som 

er adressert med lokasjon (informasjon direkte til mobil) 

Innvirkning på 

brukergrupper 

 S4B med ringesløyfe fører til at flere håndterer samme linje, og at man 

ringer en rolle istedenfor direkte til en person 

 Alle leger og nøkkelfunksjoner har egen digital arbeidsflate/smarttelefon 

(istedenfor flere enheter), mens for vaktfunksjoner tilhører arbeidsflaten 

funksjonen 

 Andre funksjoner enn telefoni er tilgjengelig  

Evne til å 

implementere 

ny teknologi 

 Faset ut bortimot all fasttelefoni og annen analog teknologi i nybygg, med 

unntak av alarmer som er kablet 

 Nye applikasjoner finnes på smarttelefonen og må godkjennes av 

fagdirektør 

 Smarttelefonen Samsung Galaxy ble valgt som digital flate med Android 

operativsystem som plattform pga. mulig fjernoppgradering og -sletting 

 Det jobbes p.t. med sensorteknologi, eksempelvis på sengepost 

 Ser det som hensiktsmessig å ha en større grad av regional koordinering 

av nye innovative løsning og en felles strategisk tilnærming i regionen 
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Helgelandssykehuset 

Det er gjennomført lite utrullinger av ny teknologi eller løsninger innen kommunikasjonssystemer på 

Helgelandssykehuset de siste årene. Klinisk personell (leger spesielt) bærer i enkelttilfeller fem 

enheter når de er på vakt, og nåværende infrastruktur er ikke tilstrekkelig til å implementere ny 

teknologi grunnet mangel på trådløs dekning og redundans. Det planlegges å ferdigstille utbygging 

av WiFi våren 2017. Se Tabell 2 for ytterligere detaljer.  

Tabell 2: Beskrivelse av nåsituasjonen på HSYK 

Driftsmodell  IT-leder/-bestiller har ikke direkte ansvar for telefoniløsningen 

 Driftspartner er «Serit IT-partner» 

 Avtalestruktur opp mot infrastrukturleverandører samt beredskapsplan i 

tilknytning til redundans bør evalueres 

 Ingen større endringer siden 2012-rapporten 

Kostnader  Telefoniutstyret er av eldre årgang og blir stadig dyrere og drifte 

 Ca. ¼-årsverk internt for utplassering og konfigurering, samt enkel 

programmering av telefonsentral 

 Benytter Cisco for videokonferanseløsning 

Tjenestenivå  Stabil løsning, selv om utfall har skjedd 

 Brukerstøtte HN IKT kontakter egne tekniske avdelinger ved Mo i Rana 

og Mosjøen ved evt. spørsmål/feil på telefoni. Hvis «Serit IT-partner» må 

hjelpe kan det fort ta litt tid hvis feilen er utenfor Mo i Rana 

Innvirkning på 

brukergrupper 

 Uklart hvilke gevinster man får med felles sentralbord, skjønt dettes 

løses hovedsakelig med organisatoriske grep i regionen mer enn med ny 

teknologi 

 Leger går rundt med opptil fem digitale enheter 

Evne til å 

implementere 

ny teknologi 

 Har ikke infrastrukturen på plass for å ta i bruk/implementere ny teknologi 

i like stor grad som NLSH 

 Usikkert om nåværende telefoniløsninger er riktig å bygge videre på 

 Forventer å ferdigstille utbygging av WiFi våren 2017 på bakgrunn av ny 

telemetriløsning og EKG 

 Fremover er planen å stegvis legge til tjenester på ny/oppdatert WiFi 

 Ingen konkrete planer på hva som skal skje med de analoge løsningene 

når nye kommer på plass 
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Finnmarkssykehuset 

På Finnmarkssykehuset er det satt av ca. ½ årsverk internt for telefoni fordelt på flere ressurser. De 

har flere telefonsentraler i drift hvor en konsolidering pågår. Det er høy grad av WiFi-dekning 

innendørs, men oppgradering av infrastrukturen pågår. Se Tabell 3 for ytterligere detaljer.  

Tabell 3: Beskrivelse av nåsituasjonen på FIN 

Driftsmodell  Flere telefonsentraler i drift hvor konsolidering pågår 

 Driftspartner på telefoni er ITET, mens Helse Nord IKT drifter S4B. Helse 

Nord IKT skal opplæres til å ta 1. linje, og 2. linje til ITET 

 Organisering og styringsmodell støtter ikke den utviklingen som bør skje 

innen kommunikasjonsløsninger  

Kostnader  Innfører summetone via S4B for å begrense kostnaden ved flere 

telefonsentraler 

 Ca. ½-årsverk internt for telefoni fordelt på flere ressurser 

 Nybygg får kun S4B-studio, Cisco vil byttes ut etterhvert som 

leieavtalene går ut 

Tjenestenivå  Eksisterende løsning oppleves som stabil 

 Innendørs mobildekning ved Telenor på nye Kirkenes  

 Trådløst internett på nybygg har god dekning, oppgradering pågår  

Innvirkning på 

brukergrupper 

 Får behov lokalt og koordinerer opp mot regionale løsninger 

 Poster/skranker benytter fortsatt fasttelefon 

Evne til å 

implementere 

ny teknologi 

 Flere gode løsninger i de andre HF-ene, spesielt på NLSH, som 

Finnmarkssykehuset følger med på 

 Har ikke infrastrukturen på plass for å ta i bruk/implementere ny teknologi 

i like stor grad som NLSH 

 Dekning med trådløst internett og innendørs småcelle-mobilnett 

forventes å være tilstrekkelig for redundans, spesielt tatt i betraktning at 

førstnevnte er koblet opp mot nødaggregat 

 Har identifisert behov for at HF-ene i Helse Nord begynner å bevege seg 

inn i én digital flate gjennom en regional organisering, ledelse og 

eierskap til løsningen 



 

 

10 

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge 

På Universitetssykehuset i Nord-Norge er det drifts- og eiendomsavdelingen som drifter all telefoni. 

Telefonigruppa består av 5-6 FTE. Det er foretatt betydelig oppgradering av mobilnettet og WiFi-

nettet siden 2012 slik at det nå er over 90 % dekning på nesten alle lokasjoner unntatt Harstad og 

Narvik. Se Tabell 4 for ytterligere detaljer.  

Tabell 4: Beskrivelse av nåsituasjonen på UNN 

Driftsmodell  Drifts- og eiendomsavdelingen drifter all telefoni 

 HN IKT har ansvar for kabling til husveggen og WiFi -dekning via 

tredjepart mens Telenor har ansvar for all mobildekning  

 Det er foretatt betydelig oppgradering av mobilnettet og WiFi-nettet siden 

2012 slik at det nå er over 90 % dekning på nesten alle lokasjoner 

unntatt Harstad og Narvik. 

Kostnader  Har ikke helt identifisert utvikling av driftskostnader 

 Telefonigruppa består av 5-6 FTE 

 Benytter Cisco for videokonferanseløsning, men investerer ikke mer i det 

da de går over til S4B 

Tjenestenivå  Det mest ustabile er sentralbordløsningen som ikke skyldes alder, men 

at UNNs data er samlet på flere servere. Det jobbes med å utvikle en ny 

løsning 

 HN IKT er brukerstøttekontakten 

Innvirkning på 

brukergrupper 

 Felles sentralbord etterlyses da man ikke har noen god mulighet i dag til 

å føre samtaler tilbake dersom det ikke er svar på andre lokasjoner 

 Leger går med 2-4 enheter på vakt 

Evne til å 

implementere 

ny teknologi 

 Det kan være uforutsigbarhet knyttet til kompleksitet og stabilitet ved å 

kombinere ny og eksisterende teknologi i for stor grad – WiFi, mobilnett 

og én digital flate vil være fremtidig løsning, men veien dit må detaljeres 

 En digital arbeidsflate/smarttelefoner kan innføres med eksisterende 

infrastruktur, men kan ikke kombineres med eksisterende 

sentralbordløsning – det er manglende felles og digital 

sentralbordløsning som er hinderet for å kunne benytte WiFi og mobilnett 

som infrastruktur 

 

Som nevnt i beskrivelsene av de ulike helseforetakene er det flere steder en utstrakt bruk av flere 

digitale arbeidflater. Figur 4 er et generisk eksempel på hvordan en lege i Helse Nord i dag kan 

benytte ulike arbeidsflater i forbindelse med utførelse av ulike arbeidsoppgaver.  

Pasientinformasjon kan de motta via sin vakttelefon, som ofte er en mobiltelefon, eller de kan bli 

kontaktet via sin personsøker. Dersom legen har behov for å konferere med en kollega eller annen 
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spesialist vil denne personen bli kontaktet enten via en IP-telefon på et sentralbord, via privat 

mobiltelefon eller sin personsøker. Dersom legen har behov for å bestille en undersøkelse benyttes 

mobilen til å undersøke tilgjengelighet og PC til å bestille selve undersøkelsen. Ved fullført 

undersøkelse dokumenteres det i kurve på papir og i elektronisk journal på PC.  

 

Figur 4: Illustrasjon av arbeidsflater involvert i en leges arbeidsoppgaver 

3.3 Telekonferanseløsninger 

Det er implementert ulike telekonferanseløsninger i regionen, Skype for Business og 

Cisco/Tandberg. Begge løsningene leverer høy kvalitet på lyd og/eller video gjennom 

sikkerhetsgodkjent infrastruktur/nettverk. Det er ikke regionalt bestemt/forankret at en løsning skal 

fases ut, selv om nye/oppgraderte møterom kun innfører S4B. 

Klinisk bruk betinger at en omstendelig SLA opprettes med krav om høyt tjenestenivå, eksempelvis 

24/7. 

Tabell 5 gir ytterligere detaljer om de to telekonferanseløsningene.  

Tabell 5: Beskrivelse av telekonferanseløsningene S4B og CT 

Skype for business (S4B) Cisco/Tandberg (CT) 

 Flere ulike funksjoner, inkludert direkte 

samtaler, skjermdeling og nettprat 

 Hver ansatt har egen konto, også med 

mobilløsning 

 Først tatt i bruk på NLSH og gradvis 

implementert regionalt i et datasenter i 

Tromsø mellom 2014-20161 

 Er ikke koblet opp mot alle Helse Nord sine 

telefoni-løsninger slik at man kan ringe 

«ut» fra S4B, ettersom hvert HF vil kreve 

 Har blitt brukt siden 2010 kun som 

konferanseløsning 

 Finnes i enkelte møterom som har egen 

CT-konto 

 Norsk Helsenett (NHN) sitt 

konferansesystem «Acano» benyttes 

mellom CT-oppsettene 

 Brukere har ofte problemer med å koble 

seg opp 

                                                   
1 Rapport fra prosjektet «Jobb Smartere: Lyd/bilde» (2016) 
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en separat integrasjon til sine 

telefoniløsninger som forårsaker økte 

kostnader for opprettelse, vedlikehold og 

feilsøking1 

 Teknisk og funksjonell ROS er 

etablert/ferdigstilt 

 Kan ikke benytte S4B-miljøet, og dermed 

har møterom gjerne 2x konferanseutstyr 

installasjoner 

 Kostbart å sette opp, noe som har ført til at 

nye/oppdaterte møterom kun har S4B 

3.4 Opparbeidelse av teknisk gjeld 

Fra et kostnadsperspektiv vil teknisk gjeld på kommunikasjonssystemer øke dersom Helse Nord 

ikke gjør endringer for å modernisere og samkjøre helseforetakenes kommunikasjonsløsninger. 

Teknisk gjeld oppstår når det gjøres endringer og påbygninger på billigste og raskeste måte på 

bekostning av systemets tekniske kvalitet og fleksibilitet. IKT-systemer kan fungere i flere (ti)år og 

konsekvensen av oppgraderinger og integrasjoner på og med eksisterende systemer og løsninger 

er gjerne at systemene blir tyngre å forvalte og vedlikeholde samt at kostnadene og operasjonell 

risiko øker som en konsekvens. De relaterte kostnadsøkningene er «rentene» av den tekniske 

gjelden. Se Figur 5 for en illustrasjon av endring av teknisk gjeld.  

Opparbeidelse av teknisk gjeld skjer ved at 

utskifting av aldrende systemer utsettes og kun 

delvis erstattes med spredte forbedringstiltak uten 

noe strategisk måloppnåelse i fokus. Dette er 

oftest et resultat av økonomiske prioriteringer og 

av å ha en desentralisert styringsmodell med små 

lokale fagmiljøer med lokalt drift- og 

beslutningsansvar. En slik tilnærming trenger ikke 

være utelukkende negativt såfremt de spredte 

forbedringstiltak gir en bevist midlertidig forbedring 

av en løsning. En slik driftsmodell og prioritering vil 

derimot kreve opprydning og kompleksitet senere.  

Det er viktig å påpeke at null teknisk gjeld heller 

ikke er noe mål, da det fører til dyrere løsninger, 

80/20 eller 90/10 er gjerne godt nok. 

Følgende er konsekvenser av teknisk gjeld: 

 Redusert fleksibilitet 

 Gjør det vanskeligere å digitalisere og automatisere 

 Høyere risiko for tekniske problemer og driftsstans 

 Uoversiktlig IKT-sikkerhet og opprettholdelse av kompetanse på løsningene 

 

Figur 5: Illustrasjon av endring i teknisk gjeld 
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4. Ledende praksis 

4.1 Konvergerende teknologier 

Ledende praksis tilsier at kommunikasjonsteknologi og informasjonsteknologi konvergerer. IT har 

de siste tiårene hatt stadig mer med kommunikasjon å gjøre, samtidig som elektronikken i 

systemene for telekommunikasjon har blitt digitalisert.2 Særlig har som kjent nettverksteknologien 

fra 1990-tallet og skyteknologien fra 2000-tallet tilrettelagt for en konvergens mellom IT, telefoni og 

video. 

Figur 6 illustrerer konvergensen av disse teknologiene ved å peke på kjennetegn og utfordringer 

ved kommunikasjonsteknologi og informasjonsteknologi de siste tiårene. Som figuren viser har 

begge teknologiene utviklet seg gradvis fra lukkede systemer til felles sentraliserte systemer, 

samtidig som deling og tilgjengeliggjøring av data har blitt viktige kjennetegn.  

 

 

Figur 6: Kommunikasjonsteknologi og informasjonsteknologi konvergerer3 

I helsesektoren ser man eksempler som konkretiserer konvergensen av disse teknologiene. For det 

første har flere av de kliniske systemene blitt digitale de siste tiårene. Spesifikke eksempler er 

EPJ/PAS, og Sectra (røntgen). Fremover kommer flere kliniske systemer som EKG og elektronisk 

kurve «online» som vil være tilkoblet Internettet.  

Generelt sett har kommunikasjonsteknologi vært begrenset til telefoni og meldinger, men det har 

etterhvert utviklet seg fra å være analogt og isolert til å kunne bli integrert med andre systemer, 

                                                   
2 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (2016) Tilgjengelig på: https://snl.no/informasjons-
_og_kommunikasjonsteknologi (Besøkt: 29.03.2017) 
3 EY ledende praksis 

https://snl.no/informasjons-_og_kommunikasjonsteknologi
https://snl.no/informasjons-_og_kommunikasjonsteknologi
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eksempelvis S4B og imatis. I tillegg har telefoni over Internett, såkalt IP-telefoni, gjort telefoni til et 

digitalt IKT-verktøy de siste årene. 

Det er viktig å påpeke at selv om informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi konvergerer 

vil telefoni fortsatt være et viktig element av kommunikasjonsteknologien da behovet for samtale 

over avstand vil være gjeldende. 

 

4.2 Eksempler på praksis fra andre virksomheter 

Helse Vest 

Det var begrenset satsning på telefoni i Helse Vest før 2014. I stedet ble kliniske IKT-systemer som 

f.eks. røntgen prioritert. Høsten 2014 ble det opprettet en fagansvarlig og en dedikert avdeling på 

ca. 15 ansatte som gjennomfører drift, forvaltning av telefoni, meldinger, alarmer og 

sentralbord.  

Alle HF-ene i Helse Vest benytter i dag den samme leverandøren av telefoniløsninger, 

Avaya. Det er tidligere blitt vurdert å sette drift av telefoni i regionen ut på anbud, men 

det er valgt å holde dette internt på grunn av kritikaliteten av interne 

kommunikasjonsløsninger.  

Helse Vest jobber med en ny strategi for fremtidsbildet for kommunikasjonsteknologi i 2030. Dette 

arbeidet skal etter planen ferdigstilles i juni 2017. I denne strategien blir telefoni, 

stemmekommunikasjon over avstand, sett på som et sekundærbehov etter meldinger. 

  

Helse Midt-Norge 

Helse Midt-Norge har en dedikert tjenesteansvarlig som har ansvar for budsjett, forvaltning og 

leveransen av de regionale telefonitjenestene til HF-ene. Telefonitjenestene sine kjøper de fra 

tredjeparter som f.eks. Datametrix og Telenor.  

Det er tidligere gjennomført et teknisk kartleggingsprosjekt av nåsituasjonen i regionen 

uten at dette resulterte i noen oppgraderinger av telefoniløsningene i regionen. Det er i 

dag et ønske om å få satt i gang et prosjekt med mål om en ledelsesforankret 

beslutning for fremtidens telefoni. 

I fremtiden ser Helse Midt-Norge for seg en digital arbeidsflate, dog uten tilgang til mobilnettet, med 

beredskap gjennom fast- og IP-telefoner plassert i landskapet. De har mindre tro på det offentlige 

mobilnettet, og ønsker derfor å produsere og styre egen summetone. Det anses som viktig at 

enhver fremtidig trådløs arbeidsflate har tilfredsstillende evne til opprinnelsesmarkering som 

funksjonalitet. 

 

Helse Sør-Øst 

Helse Sør-Øst har en egen fagansvarlig og dedikert avdeling som gjennomfører drift og forvaltning 

av all telefoni og tilhørende infrastruktur. De har etablert et eget kjernenett for Helse Sør-Øst som er 

driftet av Datacom AS. 
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Helseregionen har innført en felles virtuell sentralbordløsning. Dette er muliggjort ved at 

alle lokasjonene benytter løsningen Trio. De ulike telefonsentralene er uten for mye 

kompleksitet konsolidert til Trio-løsningen. De ulike lokasjonene er klassifisert etter 

kritikalitet   

På nytt Sykehuset Østfold Kalnes blir telefoni (stemmefunksjonalitet) sett på som et 

sekundærbehov etter funksjonalitet for meldinger. Dersom mobilnettet kobler ut fungerer likevel den 

viktigste funksjonaliteten, å sende/motta meldinger. Dette gjøres via WiFi-nettverket. 

 

5. Forslag til løsning 

5.1 Én digital flate 

Telefoni- samt andre kommunikasjonssystemer har i dag en tilhørende arbeidsflate som f.eks. en 

smarttelefon, en skjerm eller papir. Denne arbeidsflaten er som regel på en systemavhengig digital 

og/eller analog enhet. Dette innebærer at for å benytte ulike systemer som tilbyr ulike tjenester må 

man i mange tilfeller i dag benytte forskjellige arbeidsflater. Figur 7 illustrerer hvordan dette i mange 

tilfeller fungerer i Helse Nord ved at ulike systemer som f.eks. EKG, elektronisk kurve, alarmer og 

sentralbord krever hver sin arbeidsflate.  

 

 

Figur 7: Ulike systemer er tilknyttet ulike arbeidsflater  

I fremtiden vil nåværende (kliniske og administrative) arbeidsflater kunne samles på én digital flate 

som er tilgjengelig fra én enhet. Telefoni er ett av fundamentene på den digitale flaten på denne 

enheten, i tillegg til f.eks. meldinger og alarmer. Figur 8 illustrerer denne løsningen, at eksisterende 

arbeidsflater kan samles til én flate som kan tilby de samme tjenestene som er tilgjengelige i dag, 

samt flere.  

      1     2   3         4  5      6          7     8 
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Figur 8: I fremtiden vil nåværende arbeidsflater kunne samles på én digital flate 

Det er hovedsakelig tre fordeler med én digital flate: 

1. Enklere samhandling mellom arbeidsprosesser 

2. Kvalitetsheving av pasientbehandling/-oppfølging 

3. Økt tjenestenivå 

 

Figur 9 gir ytterligere detaljering av de tre fordelene. 

 
Figur 9: Fordelene med én digital flate 

I tillegg til ovennevnte fordeler vil en overgang til én digital flate medføre at mange av 

helseforetakenes nåværende telefonisystemer 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. Én digital 

arbeidsflate vil inneholde applikasjoner og systemer som klinisk personell kan utføre nevnte 

arbeidsoppgaver med. Det er det kommunikasjonsmessige perspektivet med denne digitaliseringen 

som vil være gevinsten, det vil si hvordan klinisk personell kan innhente, lagre og videreformidle 

informasjon som de i dag må bruke ulike arbeidsflater for å håndtere. Ved at dette utføres på én 

digital flate vil både deres arbeidsprosess samt tilhørende kommunikasjon vedrørende pasientens 

data bli mindre krevende. 
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5.2 Felles strategi og tilnærming 

Erfaringer fra andre helseregioner i Norge viser at kommunikasjonsløsningene, herunder telefoni, 

hovedsakelig er samordnet på tvers av HF-ene i regionen og at ansvaret for telefoni ligger i de 

respektive IKT-organisasjonene gjennom dedikerte roller. En samordnet tilnærming understøttes av 

det faktum at brukerbehovene er relativt like på tvers av helseforetakene i en region. 

Ved å gå over til en felles digital flate reduseres behovet for spesialkompetanse på spesifikke 

telefoniløsninger på de ulike HF-ene gradvis etter hvert som systemene erstattes. Dette vil redusere 

risiko knyttet til kompetanse, nøkkelpersoner, oppetid og oppgraderinger. 

Det vil være naturlig å se til de helseforetakene i regionen som har kommet lengst på området i 

utviklingen av den digitale flaten. Nordlandssykehuset har f.eks. allerede integrert og konsolidert 

kommunikasjonsenheter med IKT-løsninger og det kan være lurt å hente erfaringer herfra når man 

etablerer en felles strategi og tilnærming.  

Selv om man implementerer en samkjørt drifts-/styringsmodell for den digitale flaten er det ikke 

nødvendigvis driftsleverandøren som tar over eierskapet til nåværende kommunikasjonssystemer. 

Det vil derfor være nødvendig å utarbeide en ansvarsmatrise mellom de ulike interne aktørene på 

HF-ene og eventuelt eksterne.  

Det er flere elementer som må ivaretas i etableringen av en felles digital flate. For det første er det 

kritisk at den foreslåtte løsningen er i henhold til Helse Nords strategiske målbilde. Denne 

strategien må inkludere de siste års skjerpede virksomhet- og brukerbehov, og hensynta de 

teknologiske utviklingstrekk og konvergensen som har skjedd mellom IT og 

kommunikasjonsteknologi. Strategien må derfor ligge til grunn for omfanget og målbildet for 

løsningen. Basert på brukerbehovene og virksomhetsbehovene som legger grunnlag for målbildet 

må det kartlegges hvilke tjenester brukerne benytter i dag og hvilke de har behov for i fremtiden. 

Først når man har kartlagt hvilke tjenester HF-ene har bruk for og hva som er gapet i forhold til 

eksisterende tjenester kan det foretas en vurdering av de tekniske elementene av løsningen som 

f.eks. hvilke applikasjoner, plattformer og infrastruktur som må være på plass for å imøtekomme 

tjenestebehovene. 

Figur 10 gir en oversikt over de elementene som må ivaretas og videre detaljeres i forbindelse med 

en felles tilnærming til én digital flate.   

 

Figur 10: Konseptuell løsningsarkitektur for kommunikasjonsteknologi i Helse Nord 
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Brukerbehovene og kritikaliteten i de kliniske miljøene i helsesektoren 

stiller særlige krav til redundans i infrastrukturen bak 

kommunikasjonsteknologien. Dette medfører at infrastrukturen for en 

felles digital flate for Helse Nord må kunne sikre at enkelte 

brukergrupper alltid har dekning overalt. Redundans vil kunne ivaretas 

gjennom WiFi, og mobilnettet, samt fysiske alarmer der det er behov.  

WiFi sender ut trådløse signaler fra ulike lokale aksesspunkter som er 

koblet internt med kablet internett og forvaltes dermed av bygningseier. 

Utrulling av trådløst nett (WiFi) på samtlige lokasjoner vil være en 

forutsetning for at eksisterende arbeidsflater skal kunne erstattes av én 

digital. 

Mobilnettet, på lik linje med WiFi, er trådløst, men signalene sendes ut 

på internett via eksterne leverandører og fungerer dermed også utenfor 

selve lokasjonene. Mobilnettet får stadig bedre dekningsgrad, høyere 

hastighet og mindre feilkilder. Det investeres tung blant aktørene i 

bransjen for å sikre oppetid og redundans. Småcelleteknologien har blitt så moden at det nå kan 

bygges ut full innendørs dekning på enhver bygningstype, ny som gammel. Den nasjonale 

trafikkavtalen helsesektoren har med Telenor Norge, sikrer kostnadsfri utbygging av innendørs 

dekning på de alle fleste lokasjoner, gitt at Helse Nord sender en henvendelse og presenterer et 

plausibelt case på at det er et behov og at det vil bli trafikk på nettet. Et slikt case foreligger på alle 

Helse Nord sine lokasjoner. Dersom det er behov for ytterligere redundans kan alternative eksterne 

leverandører settes opp i tillegg, såkalte sovende nett. Det er derimot svært lite sannsynlig at både 

WiFi og mobilnettet går ned samtidig og en slik vurdering bør derfor ses fra et kostnytte-perspektiv.  

For enkelte brukergrupper på HF-ene vil det fortsatt være behov for kabling til blant annet alarmer 

for å varsle akutte hendelser (eksempelvis innenfor psykiatri) med korrekt 

adressering. Figur 12 illustrerer hvordan infrastrukturen kan ivareta behovet 

for redundans 

Andre alternativer for å sikre redundans som f.eks. «DECT» har liten 

datakapasitet og kan ikke brukes på hjemme-/beredskapsvakter da den ikke 

bygges eksternt.  

Det er identifisert utfordringer med eksisterende fragmenterte 

sentralbordløsninger på hvert HF, med ulike typer telefonsentraler og 

mangel på en regional tilnærming til en løsning. Dette området vil være en 

av tjenestene man bør arbeide for å utvikle en løsning for i veien videre. 

Valg av digital arbeidsflate, systemer, platformer og trådløs infrastruktur vil 

kunne danne grunnlaget for en slik løsning. Bruk av eksisterende lokal og 

regional kompetanse, samt regional Skype-løsning bør benyttes i dette 

arbeidet. 

 

Figur 11: Trådløst nett på alle 
lokasjoner er en forutsetning 

Figur 12: Redundans sikres 
gjennom WiFi, mobilnettet og 

fysiske alarmer 
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6. Veien videre 

Det vil være behov for å gå mer i dybden av de ulike elementene inkludert i en felles digital flate 

som er illustrert i Figur 10 i en konseptfase før man begynner en eventuell implementering. Dette vil 

altså innebære kartlegging av konsepter for målbilde, omfang, tjenestebehov og teknologiske 

løsninger for applikasjoner, plattformer, infrastruktur etc. Først når Helse Nord har mer innsikt og 

informasjon om alternativer vil det kunne diskuteres hvilken tilnærming som skal benyttes for selve 

gjennomføringen.  

Basert på resultatene fra konseptfasen vil Helse Nord ha tre alternativer for videre tilnærming: 

i. Radikal endring: En slik transformasjon av Helse Nord sine løsninger for 

kommunikasjonsteknologi innebærer at det analyseres, besluttes og rulles ut en løsning for 

en felles digital arbeidsflate innen dimensjonene brukerbehov, applikasjoner, fysiske og 

digitale teknologiplattformer samt trådløs infrastruktur. Eksisterende løsninger pensjoneres 

når ny løsning går live. 

ii. Stegvis endring: En slik transformasjon innebæres at det etter ovennevnte analyser og 

beslutninger vil rulles ut nye løsninger stegvis avhengig av tids- og ressursbehov, kritikalitet 

og tilgjengelige løsninger. En stegvis endring betyr ikke at den vil være lineær med en jevn 

utrulling av løsninger langs en tidslinje, da noen løsninger krever mindre og har mer 

potensiale og/eller kritikalitet enn andre. Den store forskjellen fra radikal endring er at man 

ikke ruller ut og lanserer en komplett regional løsning som fra lanseringsdato erstatter 

samtlige eksisterende lokale løsninger. 

iii. Ingen styrt endring (nullalternativet): Fortsette med eksisterende løsning hvor hvert HF 

fortsetter med lokalt eierskap og styring. 

6.1 Radikal endring 

En implementeringsmodell hvor sanering av all eksisterende teknologi på hvert HF gjennomføres 

først vil kreve betydelige ressurser de første årene. Det er utfordrende å estimere når all teknologi 

og tilhørende funksjonalitet vil være samkjørt. Ressurskrevende planlegging og transformasjon 

både regionalt og lokalt kreves for å få alle HF på likt nivå. Graden av opplevd ny funksjonalitet på 

HF-ene vil variere avhengig av utgangspunktet til HF-et. Se Figur 13 for illustrasjon av alternativet 

med radikal endring.  

 

* Eksempelvis EKG, elektronisk kurve, EPJ/PAS osv. 

Figur 13: Illustrasjon av radikal endring 
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6.2 Gradvis endring 

En stegvis implementering av en felles/regional kommunikasjonsteknologiløsning kan ta opptil flere 

år å rulle ut gitt at HF-ene har ulik teknisk infrastruktur som understøtter kommunikasjonsteknologi, 

og at det ikke er hensiktsmessig å ta over eksisterende løsninger. Eksisterende løsninger bør ikke 

tas over grunnet kompleksitet ved en transformasjon og drift, samt at eksisterende løsninger 

uansett ikke har en langsiktig evne til å løse behovene for kommunikasjonsløsninger i Helse Nord. 

Hvert helseforetak har ulikt utgangspunkt, både når det gjelder funksjonalitet og teknologisk 

infrastruktur (eks. WiFi/mobilnett), som fører til at det vil ta flere år før funksjonalitet og teknologi, 

inkl. telefoni, er samordnet i regionen på én felles digital flate. Fleksibilitet per HF basert på 

startpunkt, størrelse og interne vurderinger vil påvirke tidslinjen. Se Figur 14 for illustrasjon av 

alternativet med gradvis endring.  

 

* Eksempelvis EKG, elektronisk kurve, EPJ/PAS osv. 

Figur 14: Illustrasjon av gradvis endring 

6.3 Ingen styrt endring (nullalternativet) 

Å fortsette med eksisterende løsning (nullalternativet), hvor hvert HF fortsetter med lokalt eierskap 

og styring, vil sannsynligvis føre til en økning av sprikene i teknologi og funksjonalitet mellom HF-

ene. Uten regional koordinering vil HF-ene utvikle funksjonalitet og teknologi ulikt, og sprikene vil 

sannsynligvis øke da separate digitale plattformer benyttes. Dette innebærer også at det blir 

vanskeligere og dyrere å integrere til andre (administrative og kliniske) IKT-løsninger. Dessuten vil 

dette alternativet medføre begrenset funksjonalitet for brukerne samt en økning av teknisk gjeld. Se 

Figur 15 for illustrasjon av nullalternativet. 

 

* Eksempelvis EKG, elektronisk kurve, EPJ/PAS osv. 

Figur 15: Illustrasjon av nullalternativet 
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6.4 Oppsummering av alternativene 

Figur 16 oppsummerer de tre alternativene, samt deres fordeler og ulemper.  

 

Figur 16: Oppsummering av alternativenes fordeler og ulemper 

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet vil resultatene fra en videre utredning av løsninger for en 

felles digital flate i en konseptfase være utslagsgivende for hvilken transformasjonstilnærming som 

benyttes. Likevel, med utgangspunkt i den informasjonen man har på nåværende tidspunkt vil en 

transformasjon basert på gradvis endring, som innebærer en stegvis utrulling av ny funksjonalitet 

og teknologi, være minst risikofylt og foretrukket. 

En slik tilnærming muliggjør større evne til å implementere ny teknologi gjennom innovasjon internt 

på HF-ene. Innovasjon vil i dette alternativet koordineres på tvers av den regionale enheten, med 

samkjøring til andre IKT-systemer. Videre vil en slik tilnærming muliggjøre gradvis og kontrollert 

konsolidering av arbeidsflater på bakgrunn av brukerbehov. Dette medfører at behovet for 

kommunikasjonsenheter per klinikk blir mindre. Til slutt vil en slik tilnærming muliggjøre et felles 

sentralbord for hele regionen grunnet likt og stabilt tjenestenivå i og mellom HF-ene. 

 
Figur 17: Brukerbehovene må være utgangspunktet for en konseptfase og for hvordan en felles digital arbeidsflate 
bør se ut 

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 

konseptfase for en felles digital flate for kommunikasjonsteknologi i Helse Nord der man ser på 

Endelig 

løsning 
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konsepter for hvordan regionen på en best mulig måte kan utvikle en slik løsning. Et målbilde må 

etableres og forankres, virksomhetens og brukernes behov for tjenester må kartlegges, ulike 

tekniske alternativer for å imøtekomme disse tjenestene må utarbeides og alternativer for 

organisering, forvaltning og styringsmodell må utredes. En forutsetning for at brukerne skal kunne 

få mest mulig effekt av å gå over til én digital arbeidsflate er at det er trådløse redundante nettverk 

på alle lokasjoner. I lys av ovennevnte og at det er satt av midler til utbygging av trådløse nettverk i 

Helse Nord, anbefales det derfor at det igangsettes en samordnet kartlegging av det totale behovet 

for dette i Helse Nord, med sikte på å bygge dette ut fra høsten 2017. 

 

Formålet med en slik konseptfase bør være å utarbeide et faktabasert forslag til hvordan en felles 

digital arbeidsflate for kommunikasjonsteknologi skal se ut, være bygget opp, driftes og styres i 

Helse Nord. Tabell 6 oppsummerer de viktigste suksessfaktorene i en slik konseptfase. 

 
Tabell 6: Kritiske suksessfaktorer i konseptfasen 

Suksessfaktorer 

1 

Brukerne og deres behov i fokus  
● Forhindrer politisering og posisjonering i arbeidet med å utforme 

løsning 

2 

Etablere et målbilde for løsningen som er i tråd med Helse Nords strategi 
● Sikrer at prosjektets leveranse skaper verdi for RHF-et i et langsiktig 

perspektiv 

3 

Tydelig avgrense omfang av prosjektet  

● Sikrer felles forståelse fra deltagere og interessenter om hva som 
skal utføres, leveres og ikke leveres 

4 

Involverte og dedikerte ressurser fra Helse Nord og HF-ene  

● Sikrer effektiv fremdrift i prosjektet og eierskap til løsningsforslagene 

5 
Tydelig styringsmodell i prosjektet  

● Ledergruppen må representere ledere i Helse Nord, 
prosjektressurser skal være produksjonsressurser, 
referansegrupper/brukergrupper er kun veiledende 

6 
Støtte fra tredjepart  

● Kan forhindre politisering og posisjonering i arbeidet med å utforme 
løsning og kan trekke på bredere kompetanse enn Helse Nord  
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7. Appendiks 

7.1 Oversikt over interessenter og faglige nøkkelpersoner 

Navn Organisasjon Stilling Referanse-

gruppe 

Oddbjørn Schei Helse Nord IKT Direktør  

Tom Robert Elvebu Helse Nord IKT Ass. Direktør  

Anders Høydalsvik Helse Nord IKT Avdelingsleder Tjenesteutvikling  

Steinar Nyhus Helse Nord IKT Seksjonsleder Programkontoret  

Per Christian Lindberg Helse Nord IKT Seniorrådgiver  

Tormod André Bruvoll Helse Nord IKT Kundekonsulent  

Morten Dahl Helse Nord IKT Rådgiver  

Pål Tore Fondevik Helse Nord IKT Ansvarlig regional Skype4B  

Ronny Oldervik Finnmarkssykehuset Avdelingsleder  

Johnny Andreassen Finnmarkssykehuset IKT-rådgiver  

Øyvin Grongstad Finnmarkssykehuset Drifts- og eiendomssjef, systemeier  

Trond Hjortdahl Helgelandssykehuset IT-sjef  

Odd Arve Horsdal Helgelandssykehuset Driftssjef  

Bjørn Bech-Hanssen Helgelandssykehuset Eiendomssjef  

Bjørn Nilsen Helse Nord RHF IT-sjef  

Øystein Lorentzen Nordlandssykehuset Seksjonsleder  

Lars Eirik Hansen Nordlandssykehuset Avdelingsleder, Drift og vedlikehold () 

Ørjan Hunstad Nordlandssykehuset Fagarbeider, Drift og vedlikehold () 

Heidi Merete Jacobsen UNN Seksjonsleder, NST  

Skjalg Trældal UNN Avdelingsleder, Sykehusdrift  

Martin Sivertsen UNN Seksjonsleder, Tekniskdrift  

 


