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1. OPPSUMMERING 
Prosjektets mål er å etablere en felles, standardisert og fremtidsrettet telekommunikasjonsløsning i 

Helse Nord. Dette vil gjøre Helse Nord bedre i stand til å levere og videreutvikle moderne, 

kostnads- og funksjonseffektive tjenester for pasienter, brukere og driftspersonell i regionen.  

 

2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
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. Noen av løsningenes alder innebærer 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.  

For å kunne etablere en standardisert, integrert og fremtidsrettet løsning for telekommunikasjon, 

har det på bestilling fra Helse Nord RHF blitt gjennomført en utredning av fremtidige muligheter 

for kommunikasjonsteknologi i regionen (våren 2017). Utredningen avdekket at det har vært utført 

svært begrensede endringer på telefoniområdet i regionen de siste årene og anbefalte oppstart av 

en konseptfase som skal vurdere hvordan Helse Nord kan etablere en regional plattform for 

telekommunikasjon.  

Vedtak i styret for Helse Nord IKT den 20. april 2017: «Styret gir Helse Nord IKT i oppdrag å 

starte arbeidet med konseptfasen for en digital plattform for telekommunikasjonsteknologi i tråd 

med beskrevet mandat.»  

 

3. PROSJEKTETS HENSIKT 
 

3.1. NÅVÆRENDE SITUASJON 

«Vedlegg PB1 – Helse Nord nåsituasjon.docx» gir en detaljert oversikt over de tekniske 

løsningene for hvert HF pr høsten 2017.  

Helse Nord har pr i dag ingen enhetlig regional løsning for telekommunikasjon. Hvert helseforetak 

er ansvarlig for sine kommunikasjonsbehov, og har implementert egne løsninger for hussentraler, 

sentralbord, katalogtjenester osv. Produksjon og drift av disse løsningene blir håndtert lokalt i 

hvert helseforetak. Det har vært lite fokus på felles løsninger, stordriftsfordeler og samhandling på 

tvers av regionen.  

Ved enkelte sykehus er det implementert moderne kommunikasjonsløsninger. NLSH har tatt i 

bruk en IP-løsning basert på Skype for Business kombinert med Telenor Mobilt Bedriftsnett. Også 

nye sykehusbygg i andre helseforetak har implementert moderne kommunikasjonsløsninger. For 

regionen sett under ett kjennetegnes imidlertid situasjonen av mange lokale løsninger fra en rekke 

forskjellige leverandører og mye eldre teknologi. Løsninger av eldre årgang krever ofte 

spesialkompetanse og har betydelig risiko for feil og nedetid. Over tid vil de eldre løsningene også 

medføre økt risiko mht. tilgjengelighet av deler og support.  

Nåsituasjonen kan oppsummeres som følger: 
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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  

Utfordringer for regionen:  

• HFene har ulikt fokus på telekomområdet. Dette vises bl.a. ved at investering i nye og 

fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger prioriteres svært forskjellig i de enkelte HF.  

• Konsekvensen av punktet over er at den «tekniske gjelden» på kommunikasjonssystemene 

vil fortsette å øke i årene som kommer, dersom det ikke gjøres en modernisering av dagens 

løsninger.  

• Styringsstruktur og ansvarsfordeling internt i Helse Nord gjør det vanskelig å samordne 

investeringsplaner og satsingsområder på tvers av HFene og dermed oppnå synergier og 

kostnadsoptimalisering for telekomområdet i regionen som helhet.  

• I HFene er det en utstrakt bruk av flere arbeidsflater (brukerenheter, bl.a. mobiltelefon), da 

disse ofte er systemavhengige. Dette medfører f.eks. at brukerne i det kliniske miljøet kan 

være avhengig av opptil fem ulike enheter for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver og 

kommunisere optimalt med sine kolleger.  

• Ansvaret for drift av dagens løsninger, innovasjon og modernisering av lokale 

kommunikasjonsløsninger er HFene sitt ansvar.  

Prosjektet retter seg mot alle arbeidsprosesser, både kliniske og administrative, der det er behov 

for å kommunisere gjennom tale, video, meldinger og alarmer.  

I de tre andre helseregionene er kommunikasjonsløsningene, herunder telefoni, hovedsakelig 

samordnet på tvers av regionen og ansvaret for telefoni er lagt til de respektive IKT-

organisasjonene i hvert RHF.  

 

3.2. ØNSKET FREMTIDIG SITUASJON 

 

3.2.1. TRENDER 

Basert på informasjon fra blant andre Gartner, ulike leverandører og Helse Vest ser vi følgende 

trender:  

o Krav til mobilitet er økende. Trådløst nett med QoS1 og mobilnett (inkludert private mobil-

nett) vil erstatte fastnett og lukkede radionett (f.eks. DECT)  

o Applikasjonsklienter (softphone) på terminaler (PC, nettbrett og smarttelefon) vil i økende 

grad erstatte eksisterende telefoniløsninger  

o Økt konvergens mellom infrastruktur for kommunikasjonstjenester og IT-nettverk  

                                                 
1 QoS: Quality of Service, Tjenestekvalitet. Mekanisme i nettverket som prioriterer trafikken, og er nødvendig for å tilby sanntidstjenester som tale. 
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o Økt bruk av hybride skybaserte tjenester gir raskere innføring av nye sluttbrukertjenester  

o Økende grad av samarbeid, informasjonsutveksling, dokumentasjon og sporbarhet/histo-

rikk, tilgjengelig på tvers av ulike tjenester/applikasjoner og sluttbrukerutstyr. Refereres 

ofte til som gruppesamhandling (team collaboration).  
o Fokus på løsninger som understøtter prosessoptimalisering f.eks. kontaktsenter, AI, Bots  
o Økt behov for integrasjoner mellom applikasjoner og løsninger  
o Økt behov for rapportering av tilstand og bruksmønstre  

 

 

3.2.2. MÅLBILDE  

Helse Nord har som mål å etablere en felles, digital plattform for telekommunikasjon for regionen. 

Følgende målbilde er etablert for en regional løsning:  

 

 

Figur 1 Målbilde Telekom 

 

Utgangspunktet for utarbeidelse av målbildet er å sette pasienten i sentrum, og gi brukerne tilgang 

til de tjenestene de har behov for til enhver tid, der de er;  

• Fra en sentral tjenesteproduksjonsplattform gjøres ulike telekommunikasjonstjenester 

tilgjengelig for den enkelte bruker som enkelttjenester eller bundlet som tjenestepakker  

• Tjenestene benytter ulike bæretjenester (faste eller trådløse nettverk) til en egnet 

arbeidsflate (klient)  

• Mobilitet ivaretas ved at klientene i all hovedsak er bærbare og redundans/fallback2 

ivaretas ved multiple bæretjenester (WiFi/LTE) samt multiple føringsveier. 

• Kritiske tjenester som telefoni og alarmer skal kunne produseres lokalt (lokal overlevelse) 

dersom helseforetaket defineres som «kritisk», f.eks. et akuttsykehus  

                                                 
2 Telenors mobilnett er p.t. ikke er en fullverdig fallback-løsning for IPT-telefoni – ref vedlegg PF1 kap 5. 
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Telekommunikasjonsløsningene er basert på konseptet samordnet kommunikasjon (UC = Unified 

Communications), som danner fundamentet i målbildet. UC er et rammeverk for integrasjon av 

sanntids og ikke-sanntids (synkron og asynkron) kommunikasjonsløsninger. Målet er å forbedre 

kommunikasjon, samarbeid/samhandling og produktivitet i Helse Nord. Den tekniske løsningen er 

en integrasjon mellom ulike applikasjoner som kan brukes samtidig eller sekvensielt.  

Hensikten er å gi sluttbrukeren enkel tilgang til moderne og effektive kommunikasjonsløsninger 

(kommunikasjonsformer), mest mulig uavhengig av hvilke arbeidsflater/klienter som benyttes.  

Sykehusapotekenes tjenestebehov er tenkt dekket på lik linje med de andre HFene.  

 

3.2.3. TJENESTEMODELL  

I målbildet er tjenestene definert i et brukerperspektiv, og beskriver ikke hvordan tjenestene kan 

realiseres teknisk. Modellen har i prinsippet to nivåer:  

1. Basis tjenester  

- Tale  

- Konferanser  

- Meldinger  

- Asynkrone meldingstjenester  

2. Støttetjenester  

- Prosesstøtte/-svar og formidlingstjenester  

- Statusinformasjon  

 

 

Figur 2 Tjenestemodell telekom 
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Basistjenestene er tjenester som alle ansatte i større eller mindre grad vil benytte i sitt daglige 

virke. Støttetjenestene verdiøker basistjenestene. Prosesstøtte/-svar og formidlingstjenestene er 

tjenester som støtter opp under vesentlige arbeidsprosesser i helseforetakenes kontakt med 

pasienter, pårørende og andre eksterne eller i den interne samhandlingen. Det forventes en økende 

etterspørsel etter kontaktsentertjenester i forbindelse med timebooking. Katalogtjenester bør 

videreutvikles til også å inneholde hvilke tjenester den enkelte kan nås på.  

Lokasjonsbaserte tjenester er ikke plassert inn i tjenestemodellen, men etterspørselen etter slike 

tjenester (posisjonering, lokalisering og guiding) forventes å øke fremover med fremveksten av 

IoT3. Etablering av en regional posisjonering/lokalisering tjeneste bør utredes nærmere og foreslås 

håndtert separat.  

Tjenestene skal være tilgjengelig der brukerne er, og forutsetter derfor at mobilitet er godt 

tilrettelagt og hensyntatt.  

 

3.2.4. PRINSIPPER FOR BRUK 

I virksomheten handler det ofte om å kunne kommunisere raskt og effektivt med ønsket motpart 

på den mest hensiktsmessige måten. Derfor vil en sømløs utvidelse av kommunikasjonen til en 

kombinasjon av flere basistjenester være viktig, for eksempel vil en kommunikasjon som starter 

med meldingsutveksling sømløst kunne utvides til tale og videre til video. For å komme i kontakt 

med ønsket motpart er det viktig å skille mellom følgende kategorier, som må reflekteres i 

hvordan katalogtjenesten er bygget opp: 

1) Rolle  (for eks. vakthavende på en avdeling) 

2) Person  (for eks. navngitt kollega) 

3) Sted (for eks. avdeling/møterom) 

Tjenestene må ivareta nødvendig sikkerhet med tanke på personvern, dataintegritet og 

konfidensialitet. I tillegg må all ekstern kommunikasjon som inneholder pasientsensitiv 

informasjon sikre at motparten kan autentisere seg, samtidig som tilstrekkelig brukervennlighet 

ivaretas.  

 

3.2.5. ARBEIDSFLATER, KLIENTER OG TERMINALER 

Tjenestene vil etterhvert bli mer og mer tilgjengelige som klientapplikasjoner på ulike digitale 

arbeidsflater, så som desktop-PCer, bærbare PCer, nettbrett og smarttelefoner, samtidig som 

dedikerte terminaler (bordtelefoner, personsøkere og voldsalarmenheter) fortsatt vil eksistere, 

særlig for kritiske tjenester.  

Tjenestene skal tilgjengeliggjøres på de til enhver tid mest effektive arbeidsflatene for brukerne. 

De skal være mest mulig uavhengig av arbeidsflaten og formfaktoren på klienten de benyttes på. 

For eksempel skal det skal være mulig å «ringe» via en applikasjonsklient på en stasjonær pc, på 

lik linje med en mobil telefon. Hvilke tjenester som er tilgjengelige på hvilke arbeidsflater, er 

avhengig av hva som er praktisk og hensiktsmessig, hvilken rolle personen innehar, og om 

tjenesten/klientapplikasjonen er tilrettelagt for den spesifikke arbeidsflaten.  

                                                 
3 IoT: Internet of things (tingenes internet). Nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, 

programvare og sensorer som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.  
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Under er det vist et eksempel på hvordan en slik arbeidsflate kan se ut. Modellen legger også til 

rette for innovasjon ved at egenutviklede løsninger i helseforetakene kan tilgjengeliggjøres for alle 

eller et utvalg ansatte i regionen.  

 

Figur 3 Arbeidsflate - eksempel 

 

Mobilitet krever fokus på sikkerhet og tilgangskontroll. Enterprise Mobility Management 

(EMM) er en programvare som gir organisasjoner en effektiv og sikker måte å administrere og 

gi ansatte tilgang til å bruke applikasjoner på mobile enheter. I tillegg til å håndtere 

sikkerheten bidrar EMM til å øke produktiviteten hos de ansatte ved å gi dem de tilgang til de 

applikasjoner og data de trenger for å utføre arbeidsrelaterte oppgaver ved hjelp av mobile 

enheter. Telekomtjenester stiller ikke særskilte krav til en EMM programvare.  

 

 

 

3.3. SITUASJONEN HVIS IKKE PROSJEKTET GJENNOMFØRES 

Dersom prosjektet ikke gjennomføres, vil Helse Nord ikke nå målet om en felles digital plattform 

for telekommunikasjon. I tillegg vil det bli svært vanskelig å løse utfordringene det vises til i 

kapittel 3.1.  

 

3.4. HVILKEN VIRKNING SKAL PROSJEKTET HA PÅ 
ORGANISASJONEN? 

Etablering av en regional plattform for kommunikasjonsteknologi vil understøtte og legge til rette 

for økt samhandling mellom de ansatte, både i de kliniske og administrative brukermiljøene, bidra 

til kvalitetsheving av pasientbehandling og -oppfølging, samt økt brukertilfredshet.  

En overgang til en felles digital plattform for regionen vil innebære at mange nåværende løsninger 

og systemer over tid vil bli sanert, og nye fremtidsrettede og brukervennlige løsninger innføres. En 

konsekvens av dette er at ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil falle bort, mens nye kommer til.  

Kompetanseheving og opplæring vil derfor være nødvendig både for de som skal forvalte og 

drifte-  samt brukere for å nyttiggjøre seg de nye løsningene.  
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3.4.1. DRIFT OG FORVALTNING  

Styringsgruppen for konseptutredningen gav føringer om at det kun skal skissere alternative 

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

Ut fra denne føringen er det i figuren under beskrevet 3 prinsipielle modeller for drift og 

forvaltning for telekomområdet. 

 

Tabell 1 Drift og forvaltning – modeller 

 

1. Lokal modell 

Som i dag. Telekom løsningene eies, driftes og forvaltes lokalt. Vil gjelde hvis null-alternativ 

konseptet velges. Støtter ikke opp under målbildet 

2. Delt modell 

Anbefales utredet videre i planfasen. Sentralt eierskap til nye sentrale telekom løsninger, 

eksisterende løsninger eies lokalt. Vil endres over tid etter hvert som lokale løsninger 

saneres/fases ut. Enkelte lokale løsninger vil ikke saneres grunnet f.eks. kost/nytte, kritikalitet 

og/eller at sentrale løsninger ikke finnes.  Ansvar for drift og overvåking av lokale løsninger 

kan legges sentralt. Støtter opp under målbildet. 

3. Sentral modell 

Sentralt eierskap til eksisterende og nye sentrale telekomløsninger som driftes og forvaltes 

sentralt. Eierskap og driftsansvar til lokale løsninger overføres til sentral aktør. 

Figuren under viser en antatt prosess for overføring av ansvar etter hvert som lokale systemer 

saneres og erstattes av sentrale systemer.   
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Figur 4 Eksempel på overføring av driftsansvar 

 

3.5. HVA ER DE VIKTIGSTE BEHOVENE SOM PROSJEKTET MÅ 
RETTES MOT? 

For å kunne etablere en mest mulig fremtidsrettet og relevant telekommunikasjonsplattform er det 

nødvendig å kartlegge erfaringer fra bruk av dagens tjenester samt identifisere hvilke 

tjenestebehov brukerne ser for seg fremover.  

I konseptfasen (november 2017) besluttet Helse Nord IKT at det ikke skulle gjennomføres 

behovskartlegging blant ulike brukergrupper på sykehusene. Årsaken var at to av HFene (UNN og 

NLSH) ikke så det som hensiktsmessig eller ønskelig å involvere klinisk personale og andre 

nøkkelpersoner i denne kartleggingen. Helse Nord IKT besluttet derfor å gjennomføre 

brukerkartlegging i en senere fase av prosjektet.  

Sykehuspartner utførte en tilsvarende brukerkartlegging på flere sykehus i Helse Sør-Øst 

(november/desember 2017). Skarpe AS var innleid av Sykehuspartner for å gjennomføre dette 

arbeidet. Prosjektet har derfor fått tilgang til hovedfunnene fra kartleggingen. Selv om resultatene 

ikke er fra Helse Nord, anses det som overveiende sannsynlig at de også er relevante for dette 

prosjektet. De viktigste funnene er;  

• Fortsatt behov for basistjenestene:   

o Tale (trådløs, mobil eller fast)  

o Meldinger (tekst, bilde og chat)  

o Konferanser (intern/ekstern kommunikasjon og i fbm. fjernkonsultasjon og 

etterkontroll)  

• Behov for Kontaktsenterløsning i forbindelse med booking av timer som kommunikasjon 

mellom pasient og sykehus (spesielt chat-funksjonen)  

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

etterkontroll  

• Behov for en søkbar, rask og oppdatert regional katalogtjeneste  

• Et ønske om å forholde seg til færrest mulig klienter (terminaler)  
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3.6. STRATEGISK FORANKRING 

Helse Nords hovedstrategi er forbedring gjennom samarbeid. En fremtidig løsning basert på én 

felles digital plattform for kommunikasjonsteknologi på tvers av de ulike HFene i regionen vil 

bygge oppunder denne strategien.  

Gjennom en felles digital plattform vil man bedre kunne utnytte og dele kunnskap og ressurser, i 

tillegg til at alle kan få nytte av innovative løsninger som er utviklet lokalt i det enkelte HF. Ved å 

etablere en felles tilnærming til kommunikasjonsteknologi unngår man at det blir ytterligere 

forskjeller på tvers av regionen.  

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

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

nyere dato, forutsetter prosjektet at strategien fortsatt gjelder. Strategien omtaler ikke telefoni- 

eller telekomområdet spesielt.  

 

4. MULIGE ULEMPER 
Prosjektet vil føre til begrensede ulemper for interessentene. For interessentoversikt, se 

Prosjektforslagets kapittel 4.   

Enkelte ansatte vil få nye ansvarsområder eller arbeidsoppgaver, og kan oppleve dette som 

negativt. Helseforetakenes ansvar innen telekommunikasjonsområdet kan også påvirkes ved at 

ansvar regionaliseres.  

 

 

5. NYTTE/KOST-VURDERINGER 
 

  

5.1. PROSJEKTETS SAMLEDE LØNNSOMHET 

Det er kun utarbeidet estimater for prosjektkostnader (nåverdier) for P15, P50 og P85. Tabel-

len under er P50-estimater for det anbefalte konseptalternativet.  

Brutto- og nettogevinster er ikke mulig å identifisere i konseptfasen, da det ikke har vært mu-

lig å etablere en «baseline» for dagens driftskostnader tilknyttet telekomområdet. Dette arbei-

det er mer omfattende enn antatt ved oppstart og vil kreve betydelige bidrag fra HF’ene i fbm. 

uttrekk, analyse og kvalitetssikring av regnskapsdata.  

Prosjektet har studert regnskapsposteringer på telefonirelaterte konti (6511 Telefonapparater 

og -utstyr, 6901 Abonnement/trafikk og 6903 Mobiltelefoner) for årene 2015-2017, og funnet 

at HF’ene har til dels ulik praksis mht. postering av bilag/utgifter på de ulike konti, og kvalite-

ten på regnskapsdata er derfor svært usikker. Det har ikke vært tid eller ressurser i konseptfa-

sen til å analysere disse dataene grundigere eller å se nærmere på HF’enes kostnader knyttet til 

drift og vedlikehold. Dette forutsettes gjort i Planfasen.  
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Prosjektets samlede 
nytte/kost i et 10 års 
perspektiv 

Mest 
sannsynlige 
verdier 

Mest 
optimistiske 
verdier 

Mest 
pessimistiske 
verdier 

Usikkerhets-
justerte 
verdier 

 

Prosjektkostnader(P) 

MNOK 

65,0 MNOK 52,0 MNOK 76,5 MNOK  

Drift- og vedlikeholds-

kostnader (D) 

[kroner]    

Bruttogevinster (B) [kroner]    

Nettogevinster (B-P-D) [kroner]    

Kvalitative gevinster     

• Kvalitetsheving innen 

pasientbehandling og 

-oppfølging  

Pasienter og klinisk personell. Færre flater/brukerenheter gir 

tidsbesparelser og mer tid til pasienter og pårørende.  

• Bedre samhandling  Alle grupper av ansatte. Økt effektivitet og fellesskapsfølelse.  

• Kostnadsbesparelser 

ved sanering av 

aldrende tekniske 

løsninger  

Alle HF i regionen. Bortfall av driftskostnader og -problemer.  

• Økt brukertilfredshet  Vil påvirke både pasienter, ansatte og pårørende. Raskere responstider, 

enklere brukergrensesnitt på digitale flater, høyere oppetider.  

• 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.  

• Økt lokal og regional 

innovasjon  

Alle HF og RHF. Idéer og forslag til nye tjenester og bruksområder.  

• Raskere 

implementering av 

nye tjenester  

RHF og HNIKT. Lavere prosjektkostnader. Spart tid.  

 

 

5.2 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR VURDERINGENE 

Prosjektkostnadene i planfasen er beregnet ut fra varighet og estimert bemanningsbehov. 

 

Kostnader i gjennomføringsfasen er usikre, men estimert ut fra erfaring, erfaringsdata fra 

Helse Sør-Øst, samt informasjon fra leverandører i leverandørmøter.  
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6. INVESTERINGSANALYSE 
Tabellen viser kostnader knyttet til hovedproduktene i Prosjektforslaget.  

Økonomiske hovedtall/kvalitative 
gevinster 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 

Prosjektkostnader (P) MNOK 8,5 32,3  25,0 5,0       

Drift- og vedlikeholdskostnader (D) [kroner]          

Bruttogevinster (B) [kroner]          

Nettogevinster (B-P-D) [kroner]          

Kvalitative gevinster           

• Kvalitativ gevinst 1 [virkning]          

• Kvalitativ gevinst 2 [virkning]          
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7. FINANSIERING 
Finansiering av prosjektet er ikke avklart, men følgende informasjon foreligger:   

 

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

telekomplattform: «Avsetningen til prosjektet Telekom - neste generasjons kommunikasjonstek-

nologi i Helse Nord er redusert med 20 millioner fra 50 til 30 millioner. Dette innebærer redusert 

ambisjonsnivå for nye plattform». 

 

 

 

 

 

Henvisninger: 
 

• Prosjektmandat 180 079 Digital plattform telekommunikasjon – konseptfase  

• Prosjektforslag – Digital plattform telekommunikasjon  

• Vedlegg PB1 – Helse Nord nåsituasjon.docx  
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