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1. Beskrivelse av problemstillingen 

1.1 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. 
 
For å kunne etablere en standardisert, integrert og moderne løsning for 
telekommunikasjon, har det på bestilling fra 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. Nordlandssykehuset samt nybygg i samtlige av HF-ene er de 
mest vesentlige unntakene fra dette. Noen av løsningenes alder innebærer også over tid 
en høyere risiko med tanke på tilgjengelighet på deler og support, samt kostnader 
knyttet til vedlikehold og feilrettinger. I ytterste konsekvens kan dette medføre at 
løsningene ikke ivaretar brukernes behov.  
 
Utredningen konkluderer med at nåværende (kliniske og administrative) arbeidsflater 
bør samles på én felles 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 der man ser på konsepter for hvordan regionen 
på en best mulig måte kan utvikle en slik løsning. 

1.2 Nåsituasjon 
Dagens situasjon på området er at mye av eksisterende løsninger er av eldre årgang, 
krever spesialkompetanse og risikoen for feil og nedetid er betydelig. Dette betyr at den 
«tekniske gjelden» på kommunikasjonssystemer vil øke dersom det ikke gjøres 
endringer for å modernisere og samkjøre 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 opptil fem ulike 
enheter for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.  
 
I de tre andre helseregionene er kommunikasjonsløsningene, herunder telefoni, 
hovedsakelig samordnet på tvers av regionen og ansvaret for telefoni ligger i de 
respektive IKT-organisasjonene gjennom dedikerte roller.   

1.3 Fremtidig situasjon 
Ved å etablere en felles digital flate vil dagens systemavhengige arbeidsflater kunne 
erstattes med 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 



4 
 

eksisterende teknologi saneres så fort som mulig, etter enighet om hvilken teknologi 
som skal benyttes for den nye digitale flaten. En mindre risikofylt og anbefalt tilnærming 
innebærer en stegvis utrulling av ny funksjonalitet og teknologi mot et felles målbilde.  
 
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.  
 
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.  
 
Det foreslås derfor at det settes i gang en konseptutredning for en felles digital flate for 
kommunikasjonsteknologi i Helse Nord der man ser på konsepter for hvordan regionen 
på en best mulig måte kan utvikle en slik løsning.  

1.4 Kobling mot Helse Nords strategi 
Helse Nords hovedstrategi er forbedring gjennom samarbeid. Årsakene til at samarbeid 
mellom enheter og nivåer velges som hovedstrategi er: 

• Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare. 
• For å få til sømløse overganger mellom første og andre linjen. 
• For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser. 
• For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der de er tjenlige. 
• For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert 

helsetjeneste. 
 

Det fremstår som åpenbart at en fremtidig løsning med én felles digital flate for 
kommunikasjonsteknologi på tvers av de ulike HF-ene i regionen vil bygge oppunder 
denne strategien. Gjennom en felles digital flate vil man bedre kunne utnytte og dele 
kunnskap og ressurser, i tillegg til at alle kan få nytte av innovative løsninger som er 
utviklet på enkelte av HF-ene. Ved å etablere en felles tilnærming til 
kommunikasjonsteknologi unngår man at det blir ytterligere forskjeller på tvers av 
regionen, noe som reduserer sårbarhet på den enkelte enhet samt bidrar til en mer 
oversiktlig og organisert helsetjeneste. 
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1.5 Mål 

1.5.1 Overordnet mål 
Prosjektets mål er å utarbeide et faktabasert forslag til hvordan en felles digital arbeidsflate 
for kommunikasjonsteknologi skal se ut, være bygget opp, driftes og styres. Dette vil gjøre 
Helse Nord i bedre stand til å utvikle en kostnadseffektiv tjeneste som er 
funksjonseffektiv for pasienter, brukere og driftspersonell. Utarbeidede konsepter for 
den digitale flaten vil være styrende for valg av teknologi på tvers i regionen, både i 
nybygg og eksisterende bygningsmasse.  
 

1.5.2 Effektmål 
Figur 1 viser effektmålene som er koblet opp mot prosjektets overordnede mål.  
 

 
 
Figur 1: Prosjektets effektmål 

2. Styringsmessige eller faglige føringer 
Som nevnt i «Bakgrunn» har det på bestilling av Helse Nord RHF blitt gjennomført en 
utredning av fremtidige muligheter for kommunikasjonsteknologi i regionen. 
Konseptfasen som foreslås i dette dokumentet skal bygge videre på de resultatene som 
ble identifisert i rapporten fra denne utredningen.  
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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 intensiveres som et ledd i denne utviklingen. Kartlegging samt plan for utrulling 
av det trådløse nettet er derfor inkludert som en egen aktivitet i dette prosjektet og bør 
fullføres innen sommeren 2017.  

3. Tidsplan og ressursbehov 
Som illustrert i Figur 2 er det forventet at konseptfasen vil ha en varighet på ca. 12 uker. 
Prosjektets milepæler vil være knyttet til følgende aktiviteter: 

Milepæl # Beskrivelse Når 

1 Mobilisering av prosjekt og etablering av målbilde og omfang Eter ca. 
2,5 uker 

2 Kartlegging av dagens tjenester og fremtidige tjenestebehov Etter ca. 5 
uker 

3 Utarbeidelse av alternativer for applikasjonsportefølje Etter ca. 7 
uker 

4 Kartlegging av dagens situasjon vedr. plattformer og infrastruktur 
samt utarbeidelse av alternativer for plattform- og infrastrukturvalg 

Etter ca. 
9,5 uker 

5 Utarbeidelse av alternativer for styrings- og forvaltningsmodell Etter ca. 
12 uker 

 

 
Figur 2: Overordnet tidsplan for konseptfasen: 

Ressursbehovet for å gjennomføre aktivitetene er illustrert i Figur 3. Som figuren viser 
vil det være nødvendig å involvere representanter fra brukerne i en brukergruppe i 
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arbeidsstrømmen som skal kartlegge tjenester og brukerbehov. Disse må representere 
ulike HF i Helse Nord og ha anledning til å bistå prosjektet i planlagte workshops. 
  

 
Figur 3: Ressursbehov i de ulike arbeidsstrømmene 

Basert på det kartlagte ressursbehovet viser Tabell 1 antall FTE som er nødvendig for de 
ulike rollene samt estimert kostnad. Kolonnen «ukesverk» viser hvor mange ukesverk 
som vil være nødvendig for de ulike ressursene da det ikke er behov for alle ressursene i 
alle de 12 ukene i konseptfasen. Det er for eksempel ikke behov for «fagekspert 
plattformer» før resultatene fra strømmene «tjenester og brukerbehov» og 
«applikasjonsvalg» er tilgjengelige.  
 
Tabell 1: Antall FTE per rolle 

Ressurs/aktivitet Arbeidsstrøm FTE Timekostnad  Ukesverk* Totalt 
Prosjektleder Prosjektledelse 1 1 500,-  12  675 000,- 
Prosjektkoordinator 
- assisterende prosjektleder  

Prosjektledelse 1  1 500,- 12  675 000,-  

Fagekspert digitale tjenester Tjenester og 
brukerbehov 

1  1 500,- 5 281 250,-  

Fagekspert helse Tjenester og 
brukerbehov 

1  900,- 5 168 750,-  

Analyseressurser 
- bidra med analyser, 
herunder innhenting av data, 
kartlegging, gapsanalyser 
samt dokumentasjon  

Tjenester og 
brukerbehov 
Applikasjonsvalg 
Plattform 
Styrings- og 
forvaltningsmodell 

3  1 500,- 3,5  590 625,-  

Fagekspert applikasjoner Applikasjonsvalg 1  900,- 3  101 250,-  
Fagekspert plattformer Plattform 1  1 500,- 3  168 750,-  
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Nettverksplanlegger Infrastruktur 1  900,- 12  405 000,- 
Infrastrukturkoordinator 
- Koordinere det regionale
arbeidet med å kartlegge
infrastruktur og planlegge
utrulling av trådløst nett

Infrastruktur 1  900,- 12  405 000,- 

Fagekspert styrings- og 
finansieringsmodeller 

Styrings- og 
forvaltningsmodell 

1  1 500,- 3  168 750,- 

Reisekostnader Alle NA  300 000,- 
Administrasjonskostnader Alle NA  90 984,- 
Sum  kr   4 030 

359 
*Ett ukesverk tilsvarer 37,5 timer.

Med utgangspunkt i antagelsene som er satt for Tabell 1 vil prosjektkostnader for 
konseptfasen komme på ca. 4 millioner kr. Det er Helse Nord IKT som får ansvaret for å 
starte konseptfasen.  

Konseptfasen på 4,0 millioner finansierer innenfor rammen av HN IKT samlede 
kostnadsbudsjett for 2017 (bruttobudsjett), herunder gjennom omdisponering av 
midler ved fra andre budsjettposter til prosjektkostnadsbudsjettet. 

4. Organisering og ansvar
Overordnet vil prosjektet organiseres som vist i Figur 4. 

Figur 4: Prosjektorganisering 

Brukergruppe forventes opprettet av foretakene etter innspill fra prosjektgruppen. Det 
er kritisk at brukergruppen inneholder et representativt utvalg fra HF-ene. 
Brukergruppen vil bistå med innspill, råd og forankring i utarbeidelsen av leveranser. 

Tabell 2 oppsummerer det overordnede ansvaret i de ulike arbeidsstrømmene. 
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Tabell 2: Ansvarsområder for de ulike arbeidsstrømmene 

Arbeidsstrøm Ansvar 
Prosjektledelse • Ressursstyring 

• Utarbeide prosjektplan 
• Utarbeide kommunikasjonsplan 
• Risikostyring 
• Interessenthåndtering 
• Økonomistyring 

1. Strategi, 
omfang og 
målbilde 

• Etablere målbildet for den digitale flaten 
• Kartlegge brukerbehov til en digital flate 
• Kartlegge virksomhetsbehov til en digital flate (herunder ikke-

funksjonelle krav som fleksibilitet, tilgjengelighet, kostnader osv.) 
• Avklare omfanget for hvilke arbeidsprosesser den digitale flaten skal 

dekke 
2. Kartlegge 
brukerbehov og 
tjenester 

• Kartlegge brukere og sette sammen brukergrupper 
• Gjennomføre workshops for å kartlegge dagens tjenester 
• Definere kriterier for kartlegging av tjenestebehov 
• Gjennomføre workshops for å kartlegge fremtidige tjenestebehov 
• Systematisere behovsbeskrivelser 

3. 
Applikasjonsvalg 
/systemportefølje 

• Kartlegge dagens applikasjoner og eksisterende kompetanse på disse 
• Utarbeide gapsanalyse mellom eksisterende applikasjoner og behov 
• Kartlegge potensielle applikasjoner som reduserer gapet mellom 

eksisterende applikasjoner og behov 
• Utarbeide alternativer for applikasjonsporteføljer 
• Vurdere ulike alternativer for applikasjonsporteføljer 

4. Plattform • Kartlegge krav til plattform basert på brukerbehov og 
applikasjonsporteføljer 

• Kartlegge andre krav til plattformer (sikkerhet, integrasjoner, 
brukertilgang etc.) 

• Kartlegge ulike plattformalternativer 
• Kartlegge nødvendig kompetanse for drift 

5. Infrastruktur • Kartlegge behov 
• Kartlegge eksisterende infrastruktur og tilknyttet kompetanse 
• Kartlegge alternativer for infrastruktur som tilfredsstiller identifiserte 

behov  
• Utarbeide plan for utrulling av trådløst internett i hele regionen iht. 

etablert prosess: 

 
 • I tillegg må behov, plassering og løsninger for switcher, strøm, kjøling, 

batteristrøm, UPS, telemetrikrav til oppetid og redundans analyses 

1. Forespørsel om 
kartlegging/ 

utrulling av WiFi

2. HF sender 
tekniske tegninger 

til HN IKT 

3. HN IKT utfører 
3D 

radioplanlegging

4. HN IKT gjør on-
site-vurdering av 
plan inkl. test av 

aksesspunkt

5. HN IKT justerer 
plan og utarbeider 

grunnlag for 
kabling

6. HN IKT leverer 
tilbud med 

grunnlag til HF

7. HF legger ut 
anbud til 

tredjepart

8. HF tar 
beslutning

9. Tredjepart 
foretar kabling

10. HN IKT 
installerer 

aksesspunkter

11. HN IKT drifter i 
fem år 

(avskrivningskost 
avskrives)
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6. Styringsmodell 
og forvaltning 

• Kartlegge behov basert på verdikjeder, arbeidsprosesser, systemer og 
strategi i Helse Nord 

• Utarbeide HUKI-matrise 
• Funksjonell forvaltning (systemeierskap) 
• Teknisk forvaltning (utfører) 
• Merkantil forvaltning (finansieringsmodell) 

• Utarbeide alternativer for styringsmodell basert på HUKI-matrise(r) 
• Utarbeide alternativer for finansieringsmodell 

 

5. Kritiske suksessfaktorer 
Følgende suksessfaktorer er identifisert for prosjektet: 
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  

 


	1.  Beskrivelse av problemstillingen
	1.1 Bakgrunn
	1.2 Nåsituasjon
	1.3 Fremtidig situasjon
	1.4 Kobling mot Helse Nords strategi
	1.5 Mål
	1.5.1 Overordnet mål
	1.5.2 Effektmål


	2. Styringsmessige eller faglige føringer
	3. Tidsplan og ressursbehov
	4. Organisering og ansvar
	5. Kritiske suksessfaktorer

