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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
Helse Nord (HN) 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:  

• 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  

Prosjektets mål er å identifisere og gjennomføre de tiltak som skal til for at HN kan gå fra nåsituasjonen 

til en eller flere regionale samordnede løsninger for digital kommunikasjonsteknologi. Prosjektet skal 

videre 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. Beskrevet funksjonalitet i de regionale løsningene vil være styrende for valg av teknologi 

på tvers i regionen, både i nybygg og eksisterende bygningsmasse.  

 

 

2. KONSEPTVALGETS VURDERINGER  
 

2.1. Anbefaling – funksjonalitet i digital plattform 

Valg av regional telekommunikasjonsplattform vil kunne påvirke utformingen av tiltakene HN må 

gjennomføre for å nå det fremtidige målbildet (ref kap 3.2.2 i Prosjektbegrunnelsen). Det er derfor viktig 

å gjøre noen prinsipielle og funksjonelle avklaringer med hensyn til valg og anbefaling av fremtidig 

digital telekommunikasjonsplattform. 

Anbefalingen er basert på:  

• Målbilde Telekom  

• Tjenestemodell 1 

• Samordnet kommunikasjon (Unified Communications) 

Krav og forventninger til ny kommunikasjonsplattform er nærmere beskrevet i «Vedlegg PF1 - Digital 

plattform Telekommunikasjon - Krav, funksjonalitet og anbefalinger». Disse kan innfris ved innføring av 

en kommunikasjonsplattform basert på konseptet Samordnet Kommunikasjon (Unified 

Communications – UC). Figur 1 nedenfor viser de fem pilarene i samordnet kommunikasjon: Tale, 

Meldinger, Konferanse, Video og Mobilitet.  De fire basistjenestene sammen med mobilitet er i 

overensstemmelse med tjenestemodellen beskrevet i kap. 3.2.3 i Prosjektbegrunnelsen.  

                                                 

1 Målbilde Telekom og tilhørende Tjenestemodell er nærmere beskrevet i kap 3.2.2 og 3.2.3 i Prosjektbegrunnelsen. Begge er 

utarbeidet i et brukerperspektiv med pasienten i sentrum. 
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Figur 1 Pilarer for Samordnet kommunikasjon 

 

2.1.1. Identifiserte plattform modeller 

 

Med Samordnet kommunikasjon som fundament er følgende tre plattform modeller vurdert: 

 

• Private cloud  

• Public cloud 

• Hybrid cloud 

 

Private Cloud: En privat skyløsning innebærer at alle kommunikasjonstjenester tilgjengeliggjøres fra en 

UC-plattform internt i Helse Nord. Samordning og integrasjon mellom tjenester og/eller applikasjoner 

utføres sentralt i skyen. 

Public Cloud: En offentlig skyløsning (gjerne betegnet som UCaaS - Unified Communications as a 

Service) er en modell hvor en tjenesteleverandør leverer et utvalg kommunikasjonstjenester og/eller -

applikasjoner, typisk basert på IP-kommunikasjon. F.eks. kan noen telekom tjenester fra operatører som 

Telenor betraktes levert fra Public Cloud. 

Hybrid Cloud: En hybrid skyløsning gir mulighet for å kombinere en eller flere private- og offentlige 

skyløsninger. I en hybrid modell blir noen kommunikasjonstjenester produsert internt i privat skyløsning, 

mens andre tjenester leveres av en ekstern tjenesteleverandør. Samordning og integrasjon mellom 

tjenester og/eller applikasjoner utføres sentralt i skyen. 

Helse Nord har nylig etablert en moderne og framtidsrettet datasenterløsning i Tromsø, basert på 

hyperkonvergert infrastruktur. IT og telekom smelter sammen og kommunikasjonsløsninger kan leveres 

fra samme teknologiplattform som tradisjonell IT. En UC-plattform kan derfor implementeres i 

eksisterende datasenter infrastruktur (servere/virtuelle maskiner/lagring/nettverk). Alternativt kan en UC-
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plattform også implementeres på dedikert infrastruktur med egne servere, lagring og nettverksressurser – 

f.eks. som POD2-løsning. 

 

2.1.2. Grovanalyse av identifiserte plattform-modeller 

Anbefaling av plattform-modell for samordnet kommunikasjon er basert på resultatet av en overordnet 

analyse av hvordan de ulike kommunikasjonstjenestene kan realiseres i de tre alternative plattform-

modellene. Analysen viser hvilken modell som best tilfredsstiller de krav og behov som er identifisert i 

Vedlegg PF1 - Digital plattform Telekommunikasjon - Krav, funksjonalitet og anbefalinger og som 

tilfredsstiller målbildet og tjenestemodellen.  

 

Figur 2 Plattformalternativer 

 

Plattformalternativene er analysert opp mot tjenestene i Tjenestemodellen beskrevet i 

Prosjektbegrunnelsen kap 3.2.3. Resultatet vises i tabell 1 under og beskriver i hvilken grad 

kommunikasjonstjenestene er realiserbare i de ulike plattform-modellene.  

 

Tabell 1 Overordnet analyse av plattformalternativene 

 

                                                 

2 En Pod-løsning (Point-Of-Delivery) kombiner servere, lagring, nettverk og administrasjonskomponenter, typisk i ett felles 

rack 
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Private Cloud – analyse. 

Tjenesten Mobiltelefoni er i dag en utbredt kommunikasjonstjeneste i Helse Nord med nær 4000 aktive 

abonnement. Ved NLSH er mobiltelefoni en viktig komponent i Samkom-løsning der IPT/Skype for 

Business og Mobilt Bedriftsnett er tett integrert. Det vil også i fremtiden være behov for å benytte 

mobilnettet for kommunikasjonstjenester i Helse Nord og for noen brukergrupper vil mobil være 

primærløsning for talekommunikasjon («brukere på farten»). Mobiltelefoni er pr. i dag ikke realiserbar i 

en Private Cloud-løsning og vil derfor måtte videreføres som tjeneste levert av en ekstern 

tjenesteleverandør / operatør. Tjenesten Kritiske meldinger - hendelsesbaserte alarmer og sykesignal er 

pr i dag ikke utprøvd som rene Private Cloud tjenester3. 

➢ Konklusjon – Målbildet og tjenestene definert i Tjenestemodellen for Helse Nord vil ikke kunne 

realiseres som en ren Private Cloud-løsning.  

 

Public Cloud – analyse. 

Tjenesten Kritiske meldinger – hendelsesbaserte alarmer og sykesignal produseres i dag lokalt på hvert 

sykehus og dette er, som navnet tilsier, kritiske tjenester. Basert på kritikalitet og krav til sikkerhet er 

dette tjenester som bør produseres innenfor egen brannmur. Det er pr. i dag ikke identifisert tilgjengelige 

løsninger for kritiske tjenester i Public Cloud. 

Produksjon av tjenestene Sentralbord, Kontaktsenter og Katalog i Public Cloud medfører utfordringer. 

Det eksisterer sentralbordløsninger i Public Cloud, men ikke skalert for organisasjoner på størrelse med 

Helse Nord, de er typisk tilpasset mindre bedrifter og organisasjoner. Det er heller ikke identifisert 

fullverdige Public Cloud-løsninger for kontaktsenter og katalogtjenester som tilfredsstiller behovene i 

Helse Nord. 

➢ Konklusjon – Målbildet og tjenestene definert i Tjenestemodellen for Helse Nord vil ikke kunne 

realiseres som en ren Public Cloud-løsning.  

 

Hybrid Cloud – analyse. 

Som vist ovenfor er det ikke mulig å implementere alle tjenestene i Tjenestemodellen i rene Private 

Cloud eller Public Cloud-løsninger. Men en fullverdig kommunikasjonsløsning kan etableres ved å 

benytte en kombinasjon av Public cloud og Private cloud-løsninger i en Hybrid modell.  

➢ Konklusjon – Målbildet og tjenestene definert i Tjenestemodellen for Helse Nord vil kunne 

realiseres som en Hybrid Cloud-løsning.  

 

 

 

                                                 

3 I leverandørmøte i november 2017 informerte Ascom at de i disse dager gjennomfører et forsøksprosjekt for en sentralisert 

løsning for Kritiske Meldinger ved flere sykehus i København-regionen. Løsningen er en kombinasjon av lokal og sentralisert. 

Erfaringene fra dette prosjektet kan benyttes ved vurdering av en fremtidig Private Cloud-løsning for Kritiske Meldinger i 

Helse Nord. 
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2.1.3. Anbefaling plattform. 
Anbefalt valg av plattform er vist i figur 3 under.  

 

Figur 3 Anbefalt valg av Telekomplattform 

Med unntak for Null-alternativet danner dette plattformvalget basis for valgt konseptalternativ beskrevet 

i kap. 2.2 – 2.5. 

 

2.2. Konseptoversikt 

Fire konsepter4 er vurdert. Null-alternativet, som innebærer å fortsette som man gjør i dag, er ett av disse. 

De fire alternativene er som følger;  

 

 

Figur 4 Konseptalternativene 

                                                 

4 Se vedlegg PF3 – Analyseunderlag for en mer detaljert beskrivelse av konseptalternativene.  
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Figuren under gir en overordnet, visuell fremstilling av prosjektgjennomføringen 5for de fire konseptene 

vi har vurdert. Pilenes lengde angir relativ varighet for fasene, f.eks. er planfasen av ulik varighet for alt. 

1-3. Røde kryss for alternativ 0 innebærer at prosjektet ikke går videre til neste fase. I alternativ 1 

etableres kun en minimumsløsning for plattformen sentralt før prosjektet avsluttes. Målbildet etableres 

ikke for null-alternativet, og prosjektet avsluttes etter konseptfasen.  

 

Figur 5 Konseptalternativene - relativ varighet av prosjektfaser (KU = Konseptutredning, A = Avslutning) 

 

Forskjellene mellom konseptalternative gjenspeiles i stor grad av at omfang og innhold i 

gjennomføringsfasen er til dels svært ulike. Det er ofte hensiktsmessig å dele gjennomføringsfasen for 

prosjekter av denne type i to ulike underfaser; en transisjonsfase og en transformasjonsfase.  

• Transisjonsfasen (T) innebærer å etablere en styringsmodell med tilhørende drift og 

forvaltningsansvar for plattform og løsninger  

• Transformasjonsfasen består av nødvendige aktiviteter for å utvikle, etablere og idriftsette 

plattform og valgt konsept, samt migrering av brukere fra eksisterende til nye løsninger  

Antatte miljøkonsekvenser. 

• Alt. 0  

o Ingen ytterligere miljøkonsekvenser utover de som er i dag. 

• Alt 1 

o Vil over tid bidra til å redusere CO2 ved redusert reising (gode samhandlingsløsninger), 

og lavere energiforbruk grunnet overgang til nye og mer energieffektive teknologier, men 

uforutsigbart om og når det vil skje. 

• Alt 2 

o Vil etter endt prosjekt bidra til å redusere CO2 ved redusert reising (gode 

samhandlingsløsninger), og lavere energiforbruk grunnet overgang til nye og mer 

energieffektive teknologier 

• Alt 3 

o Som for alt 2. 

                                                 

5 Se overordnet prosjektgjennomføringsmodell i vedlegg PF3 – Analyseunderlag. 
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2.3. Alternative, forkastede konsepter  

De fire alternative konseptene er evaluert ut fra ti utvalgte kriterier, samt opp mot målbildet som er satt 

for dette prosjektet. Kriteriene har fremkommet etter en selekteringsprosess, der hensikten har vært å 

avdekke og prioritere de viktigste kriteriene som kjennetegner konseptalternativene. Hvert enkelt konsept 

er så vurdert for hvert kriteria og opp mot målbildet, etter «trafikklysmetoden». Resultatet fremkommer i 

figuren under.  

 

Figur 6 Evaluering av konseptalternativene  

 

Med utgangspunkt i figur 6 har vi forkastet 3 konsepter med begrunnelse i tabellen under:   

Konseptalternativ Hovedbegrunnelse  

0. Null-alternativ  • Et regionalt målbilde etableres ikke for dette konseptet og kan dermed ikke nås  

• Ingen styrt koordinering eller samordning av satsingsområder innen telekommunikasjon 
fremover - sannsynlig at forskjellene innen teknologi og funksjonalitet vil øke ytterligere 
mellom HF’ene  

• Blir enda mer krevende og dyrere å integrere mot andre kliniske og administrative IT-
systemer fremover  

• Null-alternativet innebærer at det for regionen som helhet blir vanskelig å ta ut gevinster i 
form av mer effektiv utnyttelse av investeringsmidler, styrking av kompetansemiljøer, 
standardisering av tjenester eller mer innovasjon  

• Det blir ikke mulig å oppnå tjenestemobilitet mellom HF’ene i regionen  

• Mange ulike og til dels aldrende teknologiske løsninger i HF’ene gjør det vanskelig å 
opprettholde lokal kompetanse over tid, HF’ene blir totalt sett mer sårbare  

• Teknisk gjeld vil sannsynligvis fortsette å øke i årene fremover  

1. Stegvis endring 
«Fleksibel»  

• Uforutsigbart om/når målbildet nås.  

• Svært uforutsigbare driftskostnader over en udefinert tidsperiode etter plattformlansering.  

• Uklart om/når ny plattform tas i bruk av HF’ene.  

• Krever kompetanse på nye og gamle løsninger over en udefinert tidsperiode.  

• Transformasjonsperioden kan bli langvarig og vil medføre drift av gamle og nye løsninger 
over en ubestemt tidsperiode.  
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3. Radikal endring 
«Big Bang»  

• Høy prosjektrisiko grunnet komplekst prosjekt med mange parallelle aktiviteter over kort tid  

• Krevende prosjekt pga. mange og samtidige migreringer og tjenesteimplementeringer.  

• Krever mange samtidige, interne nøkkelressurser.  

• Stort behov for opplæring av mange personer over en kort tidsperiode.  

Tabell 2 Forkastede konseptalternativ - begrunnelse 

 

2.4. Anbefalt transformasjonskonsept 

 

Konseptalternativ 2 anbefales – se figur under.  

 

Figur 7 Anbefalt konsept 

Kort beskrivelse. 

Konseptet gjennomføres som et sentralt styrt prosjekt med ansvar for målbildeoppnåelse. Prosjektet 

etablerer nødvendige regionale plattformer for nye tjenester i løpet av en omforent og definert 

transformasjonsfase, samtidig som gamle lokale systemer, som besluttes sanert, driftes inntil nye er på 

plass og brukere er migrert. Migrering av eksisterende tjenester/brukere er godt planlagt, sentralt styrt og 

foregår over en definert tidsperiode. Prosjektet avsluttes når transformasjonsfasen er ferdig.  

• Konseptet vil kreve høyere investeringer enn for konseptalternativ 1, men er vesentlig mer 

planlagt og forutsigbart. 

• Plan- og transisjonsfasen blir mer omfattende og varer lenger enn for alt. 1  

• Moderat risikobilde, men mer forutsigbart gjennom transformasjonsfasen enn for alt. 1 og 3   

• Mer forutsigbare driftskostnader i transformasjonsfasen er enn for alt. 1, da fasens varighet og 

tjenestene som skal migreres er definert i planfasen  

• Teknisk gjeld reduseres gjennom en tidsbestemt gjennomføringsfase 

Målbildet6 danner basis for tilnærmingen for konseptet og er utarbeidet i et brukerperspektiv med 

pasienten i sentrum. Telekommunikasjonsløsningene er basert på konseptet «Samordnet 

kommunikasjon» (UC = Unified Communications), som sammen med Tjenestemodellen danner 

                                                 

6 Se nærmere beskrivelse av målbildet i kap 3.2.2 i Prosjektbegrunnelsen. 
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fundamentet i målbildet. Konseptet vil ivareta Helse Nord sitt behov for å samordne regionens aktiviteter 

innen telekom-området, med hensyn til:  

• Modernisering og standardisering av løsninger og tjenestetilbud som innfrir brukerbehov og - 

forventninger 

• Investeringsbehov og driftskostnader 

• Effektivisering av drift og forvaltning for å ivareta effektiv, sikker og stabil drift ved 

standardisering og konsolidering. 

• Etablering og ivaretakelse av en fremtidsrettet plattform som støtter innovasjon og utvikling 

• Tilrettelegging for mobilitet og fleksibilitet i regionen. 

Det er forventet at konseptalternativet innledningsvis primært vil berøre prosesser knyttet til drift- og 

forvaltningsområdet, men etter hvert som nye løsninger og tjenester tas i bruk vil disse gjennomgående 

kunne påvirke både kliniske og administrative prosesser i helseforetakene. Over tid vil samtlige brukere i 

regionen bli berørt. 

 

2.5. Begrunnelse for konseptvalget 

Evalueringen av de ulike alternativene i kapittel 2.3 viser at valget står mellom alternativ 2, «Stegvis 

endring – styrt», og alternativ 3, «Radikal endring», fordi det kun er disse to alternativene som reelt sett 

gjør det mulig å nå målbildet.  

I valget mellom alternativ 2 og 3 er det risikobildet som skiller de to fra hverandre. «Radikal endring» 

innebærer at mange aktiviteter må gjennomføres over en begrenset tidsperiode, noe som medfører at 

risikobildet og kompleksiteten i gjennomføringsfasen blir klart høyere enn for «Stegvis endring – styrt». 

Som en konsekvens av kort tid og mange parallelle aktiviteter, vil «Radikal endring» kreve langt flere og 

samtidige interne (og sannsynligvis eksterne) ressurser.  

I tillegg legges følgende til grunn for valg av alternativ 2:  

• Sikrer en regional, standardisert og fremtidsrettet løsning  

• Sentral/regional styring av prosjektet   

• Alt driftsansvar samles i én enhet i regionen  

• Sikrer optimal utnyttelse av eksisterende løsninger  

• Planlagt og styrt opplæring over tid i prosjektperioden  

• Muliggjør prioritering i fht. nytte/kost og gevinster i løpet av prosjektets varighet  

• Styrt utfasing av eksisterende løsninger over tid  

 

2.6. Trådløst nett 

Mandatet for konseptutredningen omfattet også en kartlegging av trådløst nett i HF’ene. Tilgang til 

trådløse nett er generelt en forutsetning for mobilitet. I Helse Nord sin bygningsmasse er slik tilgang en 

forutsetning for å kunne benytte de mobile tjenestene som realiseres over en regional, digital plattform. 

Styringsgruppen for konseptutredningen besluttet i møte 28.11.2017 at det videre arbeid med WiFi 

utrullingen skulle videreføres som separat prosjekt og det er derfor utarbeidet en separat rapport for 

kartleggingen som er oversendt HN-IKT. Dette omtales derfor ikke videre i dette dokumentet.  
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3. PROSJEKTETS HOVEDPRODUKTER 
 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for utvelgelse og prioritering av aktiviteter (her kalt hovedprodukter) 

som må gjennomføres for å starte realiseringen av målbildet: 

• Etablere og ivareta en fremtidsrettet digital telekomplattform som støtter innovasjon og utvikling 

• Innfri brukerbehov og forventninger 

• Ivareta effektiv, sikker og stabil drift 

Aktivitetene som må gjennomføres for å starte realiseringen av målbildets plattform og løsninger fordeler 

seg hovedsakelig i fire ulike grupper:  

• Tjenesteutvikling (TU) 

o Aktiviteter som er tett knyttet til brukerprosesser og krever involvering fra brukere og 

eierskap fra helseforetakene.  

• Regional plattform (RP) 

o Knyttet til infrastruktur. Berører brukere og brukerprosesser (ny terminal, nytt nummer), 

men i langt mindre grad enn aktiviteter som betegnes tjenesteutvikling. 

• Drift og forvaltning (DF) 

o Berører drift- og forvaltning av både eksisterende og nye løsninger og er knyttet til 

etablering av ny drifts- og forvaltningsstruktur. Krever lederfokus og forankring både 

lokalt og sentralt.  

•  «End of Life»-erstatninger (EOL) 

o Det vil identifiseres behov for å erstatte «End of Life»-komponenter i eksisterende 

løsninger. Disse er ikke nødvendigvis i henhold til teknologisk målbilde, men er allikevel 

nødvendige tiltak for å ivareta sikker og stabil drift. 

For å starte realiseringen av målbildet gjennom konseptalternativ 2 Stegvis endring «Styrt», anbefales 

følgende aktiviteter (her kalt produkt):  

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.  

Tabell 3 Hovedprodukter 
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Brukerkartlegging av tjenestebehov, som tidligst vil bli utført i planfasen, forventes medføre at antall 

produkter i tabellen over øker. Basert på erfaring fra en tilsvarende brukerkartlegging utført for 

Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, samt erfaringer fra Helse Vest, foreslås det at følgende mulige produkter 

vies særlig oppmerksomhet i neste prosjektfase:  

• Regional løsning for kontaktsenter 

o Det antas at kontaktsenterbaserte tjenester i fremtiden vil ivareta mange tradisjonelle 

sentralbordfunksjoner og trendene tilsier at behovet for sentralbord vil reduseres 

fremover.  Derfor bør evt oppstart og omfang for et slikt prosjekt vurderes senere når 

kontaktsenterbaserte tjenester er lansert. Anbefales at dette piloteres før det iverksettes 

aktiviteter knyttet til regional løsning for sentralbord. Erfaringer fra «Åpen linje» 

prosjektet i Helse Vest anbefales hentet inn. 

• Regional løsning for sentralbord 

o Trender tilsier at sentralbord som løsning på sikt er en utgående tjeneste. Se omtale av 

Regional løsning for kontaktsenter over. Oppstart og omfang bør derfor vurderes senere 

når kontaktsenterbaserte tjenester er pilotert og lansert. I tillegg vil en innføring av en rask 

og enkel katalogtjeneste påvirke omfanget ved at antall innkommende samtaler til 

sentralbord sannsynligvis reduseres.  

• Regional løsning for pasientoppfølging utenfor sykehus. 

o Visuell (video/bilde) kommunikasjon mellom pasient og sykehus i forbindelse med 

oppfølging/etterkontroll av pasienter. 

• Regionalt driftsverktøy for alarmløsning 

o I første omgang etablere overvåking av eksisterende løsninger. 

• Regional tjeneste for posisjonering og lokalisering  

o Bør vurderes i lys av mulighetene som ligger i fremveksten av IoT 

• Regional meldingsintegrator. 

o En integrasjonsmotor som kan levere ulike meldinger/varslinger/alarmer til en 

meldingslogikk (regelstyrt behandling av meldinger) samt presentere resultatene på 

definerte arbeidsflater.  

 

4. INTERESSENTER  
I og med at prosjektet er i en tidlig fase, gjengis kun relevante organisatoriske enheter og grupper av 

personer som interessenter.  

 
Navn og linjerolle Vil kunne påvirke prosjektet, på 

hvilken måte? 
Vil kunne bli påvirket av prosjektet, på 
hvilken måte? 

Porteføljestyre RHF Bevilgende myndighet. Kan starte og stoppe 

prosjekter samt beslutte mandatet.  

At prosjektet gjennomføres innenfor gitte 

rammer på tid, kost og kvalitet. 

Helseforetak Premissgiver for omfang og gjennomføring. 

Ressurstildeling. 

Endring av dagens drift og forvaltning. 

Tilgang til nye tjenester. Endrede 

driftskostnader.  

Helseforetak – tekniske 

avdelinger  

Premissgiver for gjennomføring.  

Ansvarlig for lokal infrastruktur. 

Ressurstildeling og forpliktelser på leveranser.  

Mottaker av lokal infrastruktur 

Ansatte Gjennom deltakelse i brukerkartlegging i 

planfasen.  

Tilgang til moderne telekom-plattform som er 

uavhengig av formfaktor og muliggjør nye 

arbeidsrutiner.  
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Pasienter/pårørende Gjennom regionenes brukerrepresentanter 

ivareta pasient/pårørendes interesser. 

Mulighet for enklere kommunikasjon med 

behandler og foretak.  

Verneombud og 

tillitsvalgte 

Ivareta ansattes interesser i forbindelse med 

organisatoriske endringer. 

Involveres ofte i endringsprosesser som 

berører de ansatte. 

Helse Nord IKT Premissgiver for omfang og gjennomføring Ansvar for gjennomføring av prosjekter.  

Ansvar for sikring, drift og forvaltning av 

mobile enheter og sentrale telekom løsninger.  

Helse Nord IKT - 

nettverk 

Premissgiver for gjennomføring 

Ressurs deltakelse og forpliktelser på 

leveranser. 

Ansvar for regionens nettverkstjenester som 

er bærere av telekom tjenestene.  QoS i 

nettverk. 

Tabell 4 Interessenter 

 

 

5. RAMMEBETINGELSER 
 

5.1. Føringer for prosjektet 

Følgende føringer fra egen virksomhet (HNIKT) er identifisert: 

• Styresak 011-2017 Virksomhetsplan Helse Nord IKT HF gir føring mht. investeringsnivå for ny 

telekomplattform: Avsetningen til prosjektet Telekom - neste generasjons 

kommunikasjonsteknologi i Helse Nord er redusert med 20 millioner fra 50 til 30 millioner. 

Dette innebærer redusert ambisjonsnivå for ny plattform.  

 

• IT-strategi for Helse Nord RHF ble sist vedtatt i styremøte den 28.8.2002 (styresak 70-2002). 

Dokumentet omfatter perioden 2002-2005. Da det ikke finnes et tilsvarende dokument av nyere 

dato, forutsetter prosjektet at strategien fortsatt gjelder. Prosjektet kan ikke se at det foreligger 

avvik mellom strategien fra 2002 og anbefalingene i konseptrapporten. Strategien omtaler ikke 

telefoni- eller telekomområdet spesielt, annet enn at klinisk personale og studenter bør få 

opplæring i bruk av telefon- og videokonferanser.  

 

• Prosjektet har gjennomgått dokumentene Arkitekturprinsipper for Helse Nord og Helse Nord 

målarkitektur for IKT v0.9 og ikke funnet at det foreligger føringer eller begrensninger som vil 

påvirke etablering av en løsning for samordnet kommunikasjon (Unified Communication – UC). 

Følgende arkitekturprinsipper er vurdert;  

o Helhetlig tilnærming: konseptutredningen har lagt til grunn en regional og helhetlig 

tilnærming, som også er i tråd med mandatet for Konseptfasen   

o Prosessorientering: Telekomtjenester understøtter de fleste kjerne- og støtteprosessene i 

foretakene  

o Tjenesteorientering: Det legges til rette for standardisering av telekomtjenester i regionen  

o Interoperabilitet: Tjenestene skal baseres på åpne standarder og grensesnitt  

o Informasjonssikkerhet: Ivaretas ved å produsere tjenestene i regionens datasentre og 

innenfor etablerte sikkerhetsregimer  

o Tilgjengelighet: Det vises til målbildet i Prosjektbegrunnelsen, kap. 3.2.2   

Vi forutsetter at de fremtidige løsningene vil realiseres innenfor Helse Nord sin målarkitektur 

og dette vil ligge som føringer ved anskaffelse av løsninger.  
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• Brukerkartlegging ble ikke gjennomført fordi UNN og NLSH ikke ønsket å delta. 

Styringsgruppen for konseptutredningen besluttet derfor at brukerkartlegging ikke gjennomføres 

i konseptfasen, men i stedet flyttes til en senere fase.  

 

• Styringsgruppen gav føringer om at konseptutredningen kun skal skissere alternative 

styringsmodeller for drifts- og forvaltning, ikke utrede alternativene som angitt i mandatet.  

Digitaliseringsrundskrivet (H-7/17) utstedt av Regjeringen i september 2017 gir klare føringer knyttet til 

digitaliseringen av offentlig sektor: «Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 

forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering 

legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og 

offentlig sektor». Rundskrivet erstatter rundskriv av 25.11.16.  

 

Prosjektet anser at dette rundskrivet gir de mest relevante og oppdaterte IT-politiske føringene for en 

fremtidig regional plattform. Retningslinjene i rundskrivet favner over alle digitaliseringstiltak og -

prosjekter i det offentlige. Prosjektet har vurdert følgende punkter i rundskrivet spesielt;  

 

• Sett brukeren i sentrum: Det er etablert et målbilde for prosjektet, der pasienten og sykehusets 

ansatte/brukere er satt i sentrum. Konseptutredningen hadde til hensikt å gjennomføre 

behovskartlegging blant brukere på sykehusene, men dette ble, som omtalt tidligere i rapporten, 

ikke utført. Planen er å gjøre dette i planfasen, slik at prosjektet får et godt grunnlag for å definere 

de tjenestene som skal produseres på plattformen. Rundskrivets føringer for digitale tjenester 

samstemmer med prosjektets intensjoner (jfr. kap. 1).   

 

• Bygg inn personvern: Prosjektet anbefaler at fremtidig plattform baseres på en løsning for såkalt 

Samordnet kommunikasjon. Arbeidet med planlegging av arkitektur og anskaffelse må stille krav 

til at nasjonale retningslinjer og EUs nye forordning om behandling av personopplysninger (EU 

2016/670), eller GDPR, som trer i kraft i mai 2018, tilfredsstilles.   

 

• Følg krav om arkitektur og standarder: Prosjektet forutsetter at HNIKT følger statens 

overordnede arkitekturprinsipper. Ved planlegging av aktuell teknisk plattform vil disse legges til 

grunn.  

 

• Bruk skytjenester: Rundskrivet angir at skytjenester skal vurderes på linje med andre løsninger. 

Prosjektet anbefaler at en regional, fremtidig plattform baseres på skyløsninger.  

 

• Planlegging, styring og gjennomføring av IKT-prosjekter: Rundskrivet anbefaler bruk av 

prosjektmodell basert på god praksis for alle typer prosjekter. HNIKT benytter Difis 

Prosjektveiviseren og dette er ivaretatt i dette prosjektet.  

 

• Gevinstrealisering: Prosjektet har laget en gevinstoversikt (se kap. 6). Det har ikke vært mulig å 

utarbeide kvantifiserte brutto- og nettogevinster, da det er svært krevende og ikke nok tid i 

konseptfasen til å utarbeide en oversikt over dagens driftskostnader for telekomområdet i 

regionen (Prosjektbegrunnelsens kap. 5.1). Første versjon av en Gevinstrealiseringsplan vil bli 

utarbeidet i Planfasen, som er i hht. Prosjektveiviserens anbefalinger.  
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5.2. Prosjektets avgrensninger 

Prosjektet skal ikke kartlegge dagens applikasjoner, infrastruktur og plattform, annet enn på et 

overordnet nivå. Tilsvarende vil den regionale løsningen kun beskrives på et overordnet funksjonelt nivå.  

Mandatet for konseptfasen presiserer at en viktig oppgave er å kartlegge hvilket behov for tjenester 

brukerne ser for seg i fremtiden, og et viktig underlag for å definere prosjektets aktiviteter/produkter (ref. 

kap 3). Behovskartlegging er ikke utført i konseptfasen, ref. kap. 5.1. Denne avgrensningen er beskrevet i 

et vedlegg til mandatet, datert 21.11.2017. Konsekvensen av dette er at prosjektets aktiviteter/produkter 

sannsynligvis ikke er komplette og at de må oppdateres når resultatene fra kartleggingen foreligger – ref 

kap 3.  

 

5.3. Rettslige reguleringer  

Prosjektet har ikke funnet at det foreligger juridiske rammer eller reguleringer som kan ha konsekvenser 

for prosjektet.  

 

5.4. Prinsipielle spørsmål 

Det er ikke identifisert noen prinsipielle spørsmål som kan innebære absolutte begrensninger for det 

foreslåtte konseptet.  
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6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER  
 

6.1. Gevinstoversikt 

Følgende gevinster er identifisert:  

Gevinster For hvem, og hvordan 
fremkommer gevinsten? 

Forutsetninger for at gevinsten 
skal kunne realiseres 

Kvalitetsheving innen 

pasientbehandling og -oppfølging  

Pasienter og klinisk personell. Færre 

flater/brukerenheter gir tidsbesparelser 

og mer tid til pasienter og pårørende.  

Innføre brukervennlige tjenester, med 

et sterkt personvern som basis.  

Bedre samhandling  Alle grupper av ansatte. Økt effektivitet 

og fellesskapsfølelse.  

Informasjon er lettere tilgjengelig for 

brukerne. Brukervennlige og lett 

tilgjengelige tjenester på 

arbeidsflatene.  

Kostnadsbesparelser ved sanering av 

aldrende tekniske løsninger  

Alle HF i regionen. Bortfall av 

driftskostnader og -problemer.  

Etablere en omforent og forpliktende 

plan for innføring og bruk av en 

regional plattform.  

Økt brukertilfredshet  Vil påvirke både pasienter, ansatte og 

pårørende. Raskere responstider, enklere 

brukergrensesnitt på digitale flater, 

høyere oppetider.  

Avdekke brukerbehov ved å 

gjennomføre brukerkartlegging i 

forkant av kravspesifisering og 

anskaffelse av nye løsninger. Hente 

erfaringer fra sammenlignbare 

prosjekter.  

Mer kostnadseffektiv drift og 

forvaltning  

Alle HF og RHF. Redusert behov for 

spesialkompetanse på aldrende 

teknologier. Redusert behov for 

kompetanse på aldrende løsninger, lokale 

oppgraderinger og tilgang til 

reservedeler. Høyere oppetider. Bortfall 

av kostnader til sanerte løsninger og 

teknologier.  

Målrettet kompetanseoppbygging. 

Forpliktende og målrettet utfasing av 

gammel teknologi.  

Økt lokal og regional innovasjon  Alle HF og RHF. Idéer og forslag til nye 

tjenester og bruksområder.  

Stimulere til nytenkning og 

idéskaping i alle deler av 

organisasjonen. Innovasjon som 

fokusområde. Teste ut nye 

muligheter på plattformen.  

Raskere implementering av nye 

tjenester  

RHF og HNIKT. Lavere 

prosjektkostnader. Spart tid.  

Etablere lav terskel for å teste ut nye 

tjenester og anvendelsesmuligheter. 

Revidere arbeidsprosesser for 

tjenesteutvikling.  

Tabell 5 Gevinstoversikt 

 

Det er viktig å bemerke at gevinstene først kan realiseres når brukerne er migrert over på regional løsning 

og de gamle løsningene er sanert. Dette vil først skje når EOL-1 (ref. kap 3 og 9.2) gjennomføres.  
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7. OVERORDNET ORGANISERING  
 

7.1. Prosjektforankring  

Det er et omfattende og komplekst arbeid som skal utføres i planfasen. Gjennomføringsfasen av det 

anbefalte konseptet er spesielt omfattende og ressurskrevende. For å lykkes, er resultatet av planfasen 

avgjørende. Både for planfasen og gjennomføringsfasen kreves det en prosjektorganisasjon med riktig 

kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.  

I tillegg er det særdeles viktig med forankring og prosjekteierskap på RHF nivå, enten direkte eller 

indirekte via HN-IKT, fordi prosjektet vil berøre og involvere samtlige HF i regionen - innledningsvis 

innen drift og forvaltningsområdet - senere samtlige brukere av tjenestene. Det forventes at 

prosjektkostnader vil belastes både RHF/HN-IKT og de enkelte HF, noe som også tilsier at prosjektet må 

forankres i alle HF og i RHF.  

 

7.2. Planfasen  

Et utkast til organisering av prosjektet for gjennomføring av planfasen er vist under. Her er også 

kapasitetsbehovet (FTE – Full Time Equivalent) angitt for de ulike rollene i prosjektet. 

 

Figur 8 Prosjektorganisering planfasen. 

 

Tabellen under viser de ulike rollene i prosjektet med tilhørende ansvarsområder. 

Rolle Ansvar  

Prosjektleder Leder prosjektet. Rapporterer til styringsgruppe.  

Ass. 

Prosjektleder  

Støtte for prosjektleder. Månedsrapportering, brukerkartlegging.  

Plan/økonomi  Etablere overordnet prosjektplan, samt detaljplaner for alle aktiviteter i 

gjennomføringsfasen.  
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Budsjett- og økonomioppfølging, kostnadsanslag, investeringsanalyser, innhente 

underlag for beregning av investerings- og driftskostnader.  

Telekom  Fagekspertise innen IPT, samordnet kommunikasjon, samt realisering av 

tjenester via skyløsninger.  

OU, styring, 

D&F  

Beskrive og planlegge styringsmodell og organisering av drift og forvaltning 

inklusive nødvendig opplæring og kompetanseheving. 

Fagstøtte IKT  Faglige rådgivere innen arkitektur, nettverk, sikkerhet og datasenter.  

Tabell 6 Roller og ansvar i planfasen 

 

Prosjektkostnader for ovennevnte ressurser er inkludert i de estimerte kostnadene i kap. 9.2 og i 

Prosjektbegrunnelsens kap. 5.1 og 6.  

Prosjektleders rolle og ansvar defineres slik:  

• Ledelse av prosjektet og rapportering til styringsgruppe  

• Ressursstyring  

• Utarbeide prosjektplan og kommunikasjonsplan  

• Usikkerhetsstyring og interessenthåndtering  

• Økonomistyring  

• Anskaffelses- og konkurransestrategi  

• Utarbeide gevinstrealiseringsplan  

Både prosjektledelse og telekomressursene må ha kompetanse innen moderne telekommunikasjon.  

Prosjektets vurdering er at det er begrenset tilgjengelighet til denne kompetansen i Helse Nord.   

 

7.3. Gjennomføringsfasen  

Prosjektet har utarbeidet et forslag til ressurser for Gjennomføringsfasen. Forslaget vil justeres og 

tilpasses i Planfasen. Følgende ressurser er definert;  

• Prosjektleder (100%)  

• Ass. prosjektleder (50%)  

• Kontroller/økonomiansvarlig (30%)  

• Planlegger (30%)  

• Delprosjektleder RP-1 (100%)  

• Delprosjektleder RP-2 (25%)  

• Delprosjektleder TU-1 (80%)  

• Delprosjektleder DF-1 (100%)  

• Teknisk fagstøtte (arkitekt, sikkerhet, datasenter, nettverk - 40%)  

Estimert omfang i % er gjennomsnittsanslag. Prosjektkostnader for ovennevnte ressurser er inkludert i de 

estimerte kostnadene i kap. 9.2 og i Prosjektbegrunnelsens kap. 5.1 og 6.  



 

   
 20 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i at prosjektleder og ass. prosjektleder, samt planlegger, er eksternt 

innleie, primært fordi disse bør ha tung telekomkompetanse. Estimert oppstart av gjennomføringsfase vil 

være i løpet av 1. halvår 2019 (etter BP3).  

 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 
 

8.1. Avhengigheter 

Prosjektet har identifisert følgende avhengigheter til andre leveranser og aktiviteter:  

• WiFi-dekning med tilstrekkelig kapasitet i hele bygningsmassen i regionen  

• Innføring av ende-til-ende tjenestekvalitet (QoS) i nettverket  

• Innføring av løsning for å administrere og gi ansatte tilgang til applikasjoner på mobile enheter 

(EMM – Enterprise Mobility Management) 7  

• Prosjekt Digital arbeidsflate og Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS)  

• Nødvendige integrasjoner mot katalogtjenester (AD) og NHN (videotjeneste)  

 

 

 

8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 

For at prosjektet skal ha suksess må følgende forutsetninger være tilstede: 

• Aktiv støtte og involvering fra prosjekteier 

• En forankret og tydelig styringsmodell  

• Tydelige avgrensinger i omfang i prosjektmandatet  

• Sikre riktig involvering og forankring i alle berørte enheter i HF’ene  

• Involvering av berørte ansatte innen lokal drift og forvaltning i HF’ene  

• Fokus på brukeropplæring og nødvendig kompetanseheving innen drift og forvaltning av nye 

løsninger  

• God samhandling med HF’ene 

• Tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre  

• Tilgang på riktig kompetanse og kapasitet i gjennomføringen  

• QoS i nettverk og trådløst nett er implementert i regionen  

 

 

  

                                                 

7 Se kap. 6 i vedlegg PF1 – Digital plattform Telekommunikasjon – Krav, funksjonalitet og anbefalinger 
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9. SKISSE TIL OVERORDNET PROSJEKTPLAN  
 

9.1. Faser og hovedleveranser 
 
 

Fase Varighet  Hovedleveranser i fasen Referanse til 
hovedproduktene i 
kapittel 3 

Planfase 7 mnd Faseplan for gjennomføringsfasen 

Gevinstrealiseringsplan 

Styringsdokument  

Oppdatert prosjektbegrunnelse  

Oppdatert erfaringslogg  

 

Fase 1 Gjennomføring 33 mnd  Fullskala UC/IPT-kjerne (Hybrid Cloud) RP-1 

Regionalt driftsverktøy for UC/IPT RP-2 

Styringsmodell for telekomområdet i HN med 

tilhørende drifts- og forvaltningsstruktur 

DF-1 

Regional katalogløsning  TU-1 

Fase 2 Gjennomføring 30 mnd  Alle bylinjer i regionen migrert til IPT, 

resterende brukere som besluttes migrert til 

ny UC løsning er gjennomført.  

EOL-1 

Avslutning 2 mnd  Sluttrapport 

Oppdatert gevinstrealiseringsplan  

Fasen er innkalkulert i prosjektkostnadene, 

men det må vurderes om Avslutningsfasen 

skal flyttes til etter at fase 2 er gjennomført.  

 

Tabell 7 Prosjektets faser  

 

  

Figur 9 Fremdriftsplan hovedprodukter 

 

 

Navn Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 5 Kv. 6 Kv. 7 Kv. 8 Kv. 9 Kv. 10 Kv. 11 Kv. 12 Kv. 13 Kv. 14 Kv. 15

Planfase (forutsatt oppstart 1. mai) 

TU-1 Regional katalogløsning 

RP-1 Etablere fullskala UC/IPT-kjerne 

RP-2 Etablere regionalt driftsverktøy for UC/IPT

DF-1 Etablere styringsmodell for telekomområdet i 

HN med tilhørende drifts- og forvaltningsstruktur

Avslutningsfase
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9.2. Prosjektets kostnader 

Tabellen under viser prosjektets estimerte kostnader, inkl. mva. Det vises for øvrig til 

Prosjektbegrunnelsens kap. 5.1 og 6.  

 

 

 
 
Tabell 8 Prosjektkostnader  

 

Kostnader for gjennomføringsfasen er ikke komplette, men viser kun kostnader for identifiserte 

aktiviteter. Kap. 3 viser en oversikt over sannsynlige produkter som må vurderes nærmere i planfasen og 

etter gjennomført brukerkartlegging.  

 

 

9.3. Strategi for gjennomføring 

Konkurransestrategi 

 

Fase 1:  

Anskaffelse av en UC-plattform og IPT-kjerne (RP-1) er en kompleks og omfattende prosess. Det 

anbefales å gjennomføre den som en dialogbasert anskaffelsesprosess. I prosessen vil 

kravspesifikasjonen og løsningene utvikles i samarbeid med aktuelle leverandører. Prosessen vil samtidig 

være en utvelgelsesprosess frem til siste fase som konkurranseutsettes på pris. Driftsverktøy (RP-2) 

forutsettes anskaffet i samme prosess. Katalogløsning (TU-1) anbefales anskaffet basert på 

kravspesifikasjon og vanlig tilbudsprosess. 

 

Fase 2:  

Sanering av lokale PBX og ISDN-tilknytninger og migrering av brukere/lokasjoner til ny UC-løsning 

(EOL-1) er en sammensatt og kompleks prosess som vil bestå av flere ulike anskaffelser og bruk av både 

interne og eksterne ressurser. Det antas at de fleste anskaffelsene innenfor dette området vil kunne gjøres 

på eksisterende rammeavtaler. Noen eksisterende sentralbordløsninger må sannsynligvis tilpasses ny UC 

løsning eventuelt erstattes av ny midlertidig løsning som må anskaffes som en ordinær tilbudsprosess.  

 

 

Strategi for endringsledelse 

De nødvendige endringsprosessene som gjennomføres må ha en sterk ledelsesforankring og berørte 

parter må involveres og informeres løpende. Ansatte- og brukerrepresentanter fra ulike fag- og 

interesseorganisasjoner må involveres og holdes løpende orientert. Det må være åpen kommunikasjon 

basert på gjensidig tillit mellom partene. Takhøyde for sterke meningsutvekslinger må tillates.  

 

Strategi for overføring til linjen 

Involvering og ansvarliggjøring av drift og forvaltningsressurser i gjennomføringsprosjektet. 

 

Kostnads-

estimat

Planfase Gjennom-

føringsfase

RP-1 Fullskala 

UC/IPT-kjerne

RP-2 Regionalt 

driftsverktøy 

for UC/IPT

TU-1 Regional 

katalogløsning 

DF-1 Styrings-

modell for 

telekom i HN

Avslutnings-fase Totalkostnad

P15 Estimat  kr   6 300 000  kr    16 300 000  kr 18 800 000  kr     3 800 000  kr     6 300 000  kr      3 800 000  kr      1 300 000  kr 56 600 000 

P50 Estimat  kr   6 700 000  kr    18 400 000  kr 25 000 000  kr     5 000 000  kr   10 000 000  kr      4 400 000  kr      1 300 000  kr 70 800 000 

P85 Estimat  kr   7 000 000  kr    20 000 000  kr 31 300 000  kr     6 300 000  kr   12 500 000  kr      5 000 000  kr      1 300 000  kr 83 400 000 
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9.4. Vurdering av prosjektets usikkerheter 

a) Trusler 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Endrede rammebetingelser 

fører til redusert finansiering i 

løpet av prosjektperioden 

Kun delvis målbildeoppnåelse Kvalitet i planfasen. 

Tidlig innspill til porteføljens langtidsbudsjett 

Utilstrekkelig forankring Lokal motstand, utfordrende å 

etablere ny driftsorganisasjon. 

Fare for «omkamper», kan forsinke 

prosjektet 

Forankre på alle relevante nivåer i alle 

involverte deler av organisasjonen. 

Ikke tilstrekkelig tilgang til 

interne nøkkelressurser til riktig 

tid. 

Forsinkelser av prosjektet 

Manglende forankring inn i tekniske 

og kliniske fagmiljøer. 

Brukerkartlegging i planfasen 

Identifisere nøkkelressurser og utarbeide 

detaljert ressursplan i planfasen 

Forsinket regional utbygging av 

trådløst nett 

Ikke mulig å ta i bruk tjenester over 

trådløst nett på alle lokasjoner 

Tett oppfølging og samarbeid med prosjektet 

for utrulling av trådløst nett. 

Svikt i leverandørenes 

leveranseevne innenfor 

prosjektperioden 

Forsinket fremdrift. 

Redusert eller forsinket 

målbildeoppnåelse 

Kvalitet på kravspesifikasjon og 

tilbudsevaluering. 

Tett oppfølging av leverandører under 

gjennomføringsfasen 

Forsinket etablering av ny 

driftsorganisasjon 

(telekommunikasjon) 

Forsinket fremdrift og 

målbildeoppnåelse. 

Manglende tilgang til nøkkelressurser 

Intern ressurskartlegging av relevant 

kompetanse  

Tidlig etablering av driftsorganisasjon 

(Telekommunikasjon) 

Tabell 9 Trusler 

 
 

b) Muligheter 

Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen 
inntreffer 

Stimulerende tiltak 

Muliggjør ny tjenesteinnovasjon Bedre kvalitet/effektivitet i 

pasientbehandling  

Bedre opplevelse for pasienter og 

brukere 

Misjonere nye muligheter på ny plattform 

Brukerkartlegging for å identifisere nye 

muligheter 

Tabell 10 Muligheter 
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