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Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2018/103-9   Tom Robert Elvebu, 91 66 24 80 Tromsø, 12. mars 2018 

 

 

Styresak 021-2018   Digital plattform for telekommunikasjon – 
overgang til planfase 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner igangsetting av planfase for prosjekt digital 
telekommunikasjon. 

Formål/sammendrag 

Bakgrunn 

Helse Nord IKT iverksatte med bakgrunn i styresak 24-2017 et konseptarbeid med å utrede en 
regional plattform for telekommunikasjon. Konsulentselskapet Skarpe har gjennomført 
arbeidet. Konseptarbeidet er styrt av en intern styringsgruppe i Helse Nord IKT, mens 
representanter fra Helseforetakene (Finnmarkssykehuset avsto fra å delta) og HN IKT har 
fungert som faglig referansegruppe.  

Porteføljekontoret i Helse Nord IKT har gjennomgått prosjektets dokumenter, og gjort en 
kontroll av om prosjektet har svart ut leveranser som forventes i denne fasen. Følgende 
dokumenter er utarbeidet i konseptfasen:   

 

- Prosjektforslag (veldegg 1) 

- Prosjektgrunnlag (vedlegg 2) 

- Faseplan (vedlegg 3) 

- Analyseunderlag (vedlegg 4) 

- Krav, funksjonalitet og anbefalinger (vedlegg 5) 
- Portbehandling (vedlegg 6) 

 
 

Saksutredning 

Helse Nord har i dag en flora av lokale løsninger innenfor Telekommunikasjonsområdet. 
Ansvaret er lokalt ved det enkelte helseforetak og det er liten samordning i regionen. 
Nåsituasjonen er preget av:  
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• En rekke forskjellige løsninger og leverandører i bruk. Ulike løsninger / leverandører 
også innenfor hvert enkelt HF  

• Ingen samordnede løsninger på tvers av regionen  

• Klare forskjeller internt i regionen mht. bruk av moderne kommunikasjonsteknologi  

• Behov for spesialkompetanse for drift av mange lokale løsninger  

Prosjektet digital plattform for telekommunikasjons sitt mål er å identifisere og gjennomføre 
de tiltak som skal til for at Helse Nord kan gå fra nåsituasjonen til en eller flere regionale 
samordnede løsninger for digital kommunikasjonsteknologi. Prosjektet skal beskrive 
funksjonaliteten i de løsningene som må bygges, samt skissere alternative løsninger for drift og 
forvaltning og styringsmodell.  

Dette vil gjøre Helse Nord bedre i stand til å utvikle og tilby kostnadseffektive 
telekommunikasjonstjenester til helseforetakene som er funksjonelle for pasienter, brukere og 
driftspersonell, herunder plattform applikasjoner på nettbrett og telefoner. Beskrevet 
funksjonalitet i de regionale løsningene vil være styrende for valg av teknologi på tvers i 
regionen, både i nybygg og eksisterende bygningsmasse. En forutsetning for å lykkes med 
telekommunikasjon er utbygging av tråløse nett, beskrevet i styresak 020-2018. 
Portbehandlingen i Helse Nord IKT konkluderte med følgende: 

Prosjektet har overordnet levert tilfredsstillende dokumentasjon til konseptfasen, men det er noen 
avvik fra rammeverket. En eventuell videreføring til neste fase krever et betydelig fokus på tidlig 
avklaring rundt økonomi, mål, sammenheng med andre tiltak og IT-politiske føringer. I henhold 
til vår prosjektmodell PHRI burde disse forholdene vært avklart i inneværende fase. 

Konseptrapporten skisserer 4 alternative måter å gjennomføre prosjektet på, hvor 
konseptalternativ 2 – stegvis endrings styrt anbefales. Prosjektet skal leverer følgende 
hovedprodukter: 

Hovedprodukter Beskrivelse 

TU-1 Regional katalogløsning  Utvikling av en rask, effektiv og enkel tilgang til korrekt 
informasjon om personer, funksjoner/roller eller lokasjoner. 
Informasjonen skal inneholde hvilke tjenester den enkelte har 
tilgang til. Forutsetter en definert master database. 

RP-1 Etablere fullskala UC/IPT-
kjerne  
RP-2 Etablere regionalt 
driftsverktøy for UC/IPT 

Disse to plattformprosjektene vil danne basis for den regionale 
løsningen  innen telefoni og samhandling og tilrettelegge for 
migrering til regional IPT/UC løsning 

DF-1 Etablere styringsmodell for 
telekomområdet i HN med 
tilhørende drifts- og 
forvaltningsstruktur 

Som navnet tilsier vil dette i all hovedsak dreie seg om OU 
relaterte aktiviteter, samt prosesser som vil kreve 
ledelsesfokus og forankring. 

EOL-1 Migrering av bylinjer til 
IPT og brukere til ny UC-løsning. 

Sanering av lokale PBX og ISDN-tilknytninger og migrering av 
brukere/lokasjoner til ny UC-løsning vil utføres i fase 2 av 
gjennomføringsprosjektet. ISDN forventes sanert fra Telenor. 
Vil sannsynligvis ha en positiv effekt på trafikk- og 
sambandskostnader.  

Øvrige EOL prosjekter må identifiseres og spesifiseres i senere 
faser.  
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Disse hovedproduktene skal ivareta behov for samordnet kommunikasjon i Helse Nord, 
gjennom følgende pilarer: 

 

 

Planfase for prosjektet er foreslått organisert etter samme modell som konseptfasen og har en 
beregnet kostnad på 7 MNOK. Den er beregnet å ha en varighet på 7 mnd og har følgende 
hovedleveranser: 

- Faseplan for gjennomføringsfasen 

- Gevinstrealiseringsplan 

- Styringsdokument  

- Oppdatert prosjektbegrunnelse  

- Oppdatert erfaringslogg 

I tillegg må anmerkningene fra portbehandlingen ha et særlig fokus. 

 

Administerende direktørs vurdering 

Det er gjort et solid stykke arbeid i konseptfasen av prosjektet og HN IKT har gjennomført 
kvalitetssikring av arbeidet og anbefaler overgang til planfase for prosjektet. Behovet for 
mobilitet og samordnet kommunikasjon er økende og en stadig større andel av IKT tjenestene 
vil kreve en sikker og skalerbar digital plattform for telekommunikasjon. Det er gjort 
overordnede økonomiske vurderinger knyttet til gjennomføringen av hele prosjektet, en 
sentral del av planfasen vil være å skaffe seg en trygghet for de operasjonelle og økonomiske 
konsekvensene av konseptvalget, før en eventuell overgang til gjennomføringsfase. Det 
anbefales derfor at Styret i HN IKT HF godkjenner overgang til planfase for prosjektet. 
Forutsatt beslutning om overgang vil administrerende direktør starte rigging av planfasen og 
styret vil bli orientert om oppstartstidspunkt for planfasen. 
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Tromsø, 7. mars 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
 
VEDLEGG: 

1. Prosjektforslag (veldegg 1) 

2. Prosjektgrunnlag (vedlegg 2) 

3. Faseplan (vedlegg 3) 

4. Analyseunderlag (vedlegg 4) 

5. Krav, funksjonalitet og anbefalinger (vedlegg 5) 

6. Portbehandling (vedlegg 6) 
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