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Prinsipp for konseptutredning

• Prosjektets hovedmål er å utarbeide:
1. Transformasjon - et faktabasert forslag til hvordan HN kan gå fra en flora av lokale 

løsninger til en regional løsning med en felles digital arbeidsflate for 
kommunikasjonsteknologi 

2. Plattform - hvordan funksjonaliteten i løsningen er bygget opp 

3. Transisjon - skisser til alternative løsninger for drift og forvaltning og styringsmodell, 
samt kartlegge regionens WiFi dekning og utarbeide en gapanalyse 

• Ulike plattformvalg vil påvirke omfang og innhold i transformasjonsfasen, 
og det anbefales derfor å ta stilling til plattformalternativ før ulike 
konsepter utredes 
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Telekom plattform-alternativer

3 alternative UC-løsninger:

1. Intern sentralisert UC-plattform (Private Cloud)
• UC-plattform installert i sentralt datasenter, DS1/DS2 

i Trømsø
2. Skybasert UC modell (Public Cloud - UCaaS)

• Tjenesteleverandør leverer kommunikasjonstjenester 
og -applikasjoner

3. Hybrid UC modell (Hybrid Cloud)
• Kombinerer skybasert UC-løsning med intern UC-

løsning.
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Plattformvalg - analysemodell
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Tjeneste Tjenesteapplikasjoner Private Public Hybrid 0-alternativ

Tale
Telefoni IPT Lokalt i HF

Telefoni Mobil Public

Meldinger
Kritiske meldinger (Alarmer, Sykesignal) Lokalt i HF

Ikke-kritiske meldinger (MMS,SMS, Chat) Public

Konferanse (tale / video/web)
NHN /Lokal 
/R

Støtte 
tjenester

Sentralbord Lokalt i HF

Kontaktsenter Ikke i bruk

Katalogtjenester
Lokalt / 
Regionalt

Lokalisering / posisjoneringstjenester Ikke i bruk

Tjenesten kan leveres

Utfordringer mht. leveranse
av tjenesten

Tjenesten kan ikke leveres

Plattformanalyse



Plattformvalg - anbefaling

Plattform

Valg

Tjenestemodell Analyse Anbefaling 
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som en Hybrid Cloud-
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Konseptvalg – alternativer og metodikk 

Konsept-
utredningens 
anbefalinger 

Konseptalternativene

0.    Null-alternativ – fortsetter som i dag med lokalt ansvar.

1. Stegvis endring «Fleksibel» - HF-styrt - Lang migreringstid  
HF’ene beslutter om/når de vil ta i bruk nye tjenester som 
bestilles etter dagens prosedyre. 

2. Stegvis endring «Styrt» - sentralt styrt - Middels migreringstid  
Stegvis overgang til ny løsning basert på tids- og ressursbehov, 
og kritikalitet. Alle aktiviteter planlegges og gjennomføres i 
sentralt prosjekt (plattform, driftsorg., delprosjekt). 

3. Radikal endring «Big Bang» - sentralt styrt - Kort migreringstid 
Ny løsning for telekom erstatter eksisterende løsninger når ny 
løsning går «live». 



Gjennomføring

Konseptutredning BP2 Planlegging BP3

Transisjon

(Organisering og 
styring)

Transformasjon BP4 Avslutning BP5 Realisering

Overordnet prosjektgjennomføringsmodell

Lokalt Driftsansvar Sentralt

Begrepsdefinisjoner:
• Transisjon

• Etablere styringsmodell med tilhørende drift og 
forvaltningsansvar for plattform og løsninger

• Transformasjon
• Gjennomføre nødvendige aktiviteter for å 

utvikle, etablere og idriftsette plattform og valgt 
konsept, inkludert migrering av brukere fra 
eksisterende til nye løsninger.

• IMO
• Intermediate Mode of Operations –

drift av eksisterende løsninger til nye 
er på plass

• FMO
• Future Mode of Operations – drift av 

nye plattformer og løsninger

Målbilde



Gjennomføring

Alternativ 0: Nullalternativet 

KU Plan Transisjon A RealiseringTransformasjon

HF 1 Lokalt driftsansvar Utvikling Lokalt målbilde 1

HF 2 Lokalt driftsansvar Utvikling Lokalt målbilde 2

HF 3 Lokalt driftsansvar Utvikling Lokalt målbilde 3

HF 4 Lokalt driftsansvar Utvikling Lokalt målbilde 4

Målbilde



Alternativ 0 - beskrivelse
• Fortsetter som i dag med lokalt ansvar 
• Prosjektet stopper etter konseptfasen 
• Det etableres ikke et felles målbilde for regionen 
• Det etableres ingen regional plattformløsning og HF’ene vil foreta sine egne 

prioriteringer i fht. nye tjenester og oppgradering av aldrende tjenesteplattformer 
• Ansvaret for migrering av lokale tjenester til nye løsninger vil styres lokalt 
• HF’ene styrer og prioriterer sine egne investeringsmidler 
• Risiko i fbm. etablering av nye tjenester og løsninger håndteres lokalt i HF 
• Regionens totale driftskostnader er ukjent pr i dag og kostnadsutviklingen er 

uforutsigbar fremover i tid 
• Teknisk gjeld vil sannsynligvis fortsette å øke samlet sett i regionen fremover 



Gjennomføring

Alternativ 1: Stegvis endring – «fleksibel»
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Alternativ 1 – beskrivelse 
• Det etableres et sentralt styrt prosjekt 
• Målbilde er definert, men usikkert om og evt. når målbildet for regionen vil nås, da 

prosjektet avsluttes i det øyeblikk plattformen er etablert 
• Konseptet innebærer at HF’ene selv bestemmer om og evt. når de skal ta i bruk de enkelte 

tjenestene på ny plattform. 
• Medfører stor usikkerhet om hvilken kapasitet plattformen skal håndtere fra start, og hvilke 

tjenester som skal migreres over til regional plattform. Plattformen etableres derfor som en 
minimumsløsning og vil kun omfatte noen utvalgte tjenester ved oppstart. 

• Migrering av eksisterende tjenester skjer over en udefinert tidsperiode 
• Konseptet innebærer relativt korte plan- og transisjonsfaser 
• Prosjektet avsluttes på det tidspunkt plattformen lanseres (før transformasjonsfasen) 
• Risiko og initielle investeringer er relativt sett lavt i forhold til alt. 2 og 3 
• Driftskostnadene i transformasjonsfasen kan bli relativt høye, da gamle og nye løsninger må 

driftes i parallell over en ubestemt tidsperiode. 
• Teknisk gjeld vil reduseres sakte men sikkert gjennom en lang transformasjonsperiode.  



Gjennomføring

Alternativ 2: Stegvis endring – «styrt»

As-Is
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Alternativ 2 – beskrivelse 
• Det etableres et sentralt styrt prosjekt 
• Målbilde er etablert og prosjektet har ansvar for at målbildet nås innen fastsatt tid 
• Prosjektet innebærer å etablere en fullskala regional plattform inkl. nye tjenester i løpet av 

en tidsbestemt transformasjonsfase 
• Migrering av eksisterende tjenester vil foregå planlagt, sentralt styrt og over en definert 

tidsperiode 
• Prosjektet avsluttes når transformasjonsfasen er ferdig 
• Konseptet innebærer et høyere, men betydelig mer planlagt og forutsigbart investeringsnivå 

enn for alt. 1 
• Plan- og transisjonsfasen blir mer omfattende og varer lenger enn for alt. 1 
• Risikobildet blir moderat, men mer forutsigbart gjennom transformasjonsfasen enn for alt. 1  
• Driftskostnadene i transformasjonsfasen er mer forutsigbare enn for alt. 1, da fasens 

varighet og tjenestene som skal migreres er definert i planfasen 
• Teknisk gjeld reduseres gjennom en tidsbestemt gjennomføringsfase 



Gjennomføring

Alternativ 3: Radikal endring – «Big Bang»  
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Alternativ 3 – beskrivelse 
• Det etableres et sentralt styrt prosjekt 
• Målbilde er etablert og prosjektet har ansvar for at målbildet nås innen fastsatt tid. Kortere 

gjennomføringsfase kan bidra til at målbildet nås tidligere enn for alt. 2. 
• Prosjektet innebærer å etablere en fullskala regional plattform inkl. nye tjenester i løpet av en 

tidsbestemt transformasjonsfase. Denne fasen er kortere enn for alt. 2. 
• Konseptet skiller seg fra alt. 2 ved at både etablering av plattform og migrering av eksisterende 

tjenester ferdigstilles i sin helhet, samtidig og i forkant av ibruktagelse 
• Konseptet innebærer en kortere, men langt mer omfattende transformasjonsfase enn ved alt. 2 
• Prosjektet avsluttes når transformasjonsfasen er ferdig 
• Investeringene blir enda høyere enn for alt. 2, primært pga. begrenset tilgang til mange fagressurser 

internt over kortere tid, slik at behovet for eksterne ressurser øker 
• Da mange aktiviteter skal utføres i parallell og over en begrenset tidsperiode, blir risikobildet og 

kompleksiteten i gjennomføringsfasen klart høyest for dette alternativet 
• Driftskostnadene i transformasjonsfasen er forutsigbare, da fasens varighet og tjenestene som skal 

migreres er definert i planfasen 
• Teknisk gjeld reduseres gjennom en tidsbestemt gjennomføringsfase 



Samlet fremstilling – relativ fasevarighet 

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3



Samlet fremstilling – omfang og driftsansvar 

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3



Evalueringskriterier 
Kriterium Forklaring

1. Prosjektrisiko Finansiering, styring, forankring, politikk, kompleksitet (gjennomførbarhet) 

2. Nytte/kost Brukernes opplevelse av fordeler og ulemper

3. Målbilderealisering Grad av oppnåelse

4. Intern ressursbelastning Omfang 

5. Operasjonell risiko Migrering fra gamle til nye løsninger (påvirker brukerne)

6. Opplæring / kompetanse Brukere og driftspersonell

7. Standardisering Gjelder tjenester 

8. Innovasjon Mulighet for lokal tjenesteutvikling

9. Mobilitet Grad av oppnåelse (regionalt) 

10. Prosjektkostnad Ved gjennomføring av definert prosjekt



Evaluering av alternativer mot målbildet
Kriterier 

Alternativ

Prosjekt-
risiko

Prosjekt-
kostnad

Nytte/kost Målbilde-
realisering

Intern 
ressurs-
belastning

Operasjonell 
risiko

Opplæring/ 
kompetanse

Standardi-
sering

Innovasjon Mobilitet

0.       Null-alternativ 

1. Stegvis endring - «Fleksibel». 
HF’ene beslutter om/når de vil ta i 
bruk nye tjenester som bestilles 
etter vanlig prosedyre 

2. Stegvis endring - «Styrt». 
Stegvis overgang til ny løsning 
basert på tids- og ressursbehov, og 
kritikalitet. Alle aktiviteter 
planlegges og gjennomføres i 
sentralt prosjekt 

3. Radikal endring - «Big bang». 
Ny løsning for telekom erstatter 
eksisterende løsninger når ny 
løsning går live

NA NANA

NA Ikke relevant

Positiv score av 
kriterie mot målbilde

Blandet score av 
kriterie mot målbilde

Negativ score av 
kriterie mot målbilde



Evaluering av alternativer mot målbildet
Kriterium 

Alternativ

Prosjekt-
risiko

Prosjekt-
kostnad

Nytte/kost Målbilde-
realisering

Intern 
ressurs-
belastning

Operasjonell 
risiko

Opplæring/ 
kompetanse

Standard-
isering

Innovasjon Mobilitet

0.  Nullalternativ Prosjekt ikke 
aktuelt = NA

Prosjekt ikke 
etablert –
målbildet 
ikke 
realiserbart.

Svært 
varierende 
brukeropplev., 
avh. av lokal 
utvikling

Regionalt 
målbilde 
eksisterer ikke.

Ingen ekstra 
belastning, 
fortsette som 
i dag.

Prosjekt ikke 
aktuelt = NA

Små og 
sårbare 
komp.miljø, 
ingen behov 
for opplæring.

Ingen 
regional 
stand.sering

Kompleks pga. 
gamle 
systemer, 
manuelle 
integrasjoner 
etc.

Ikke regional 
mobilitet, 
kun lokal.

1. Stegvis endring «Fleksibelt» –
HF-styrt 

Begrenset 
prosjekt-
omfang (kun 
plattform), 
omfatter ikke 
migrering.

Prosjektet 
når ikke mål-
bildet. 
Ukjent kost 
for HN å nå 
målbildet 

Varierende 
brukeropplev., 
avh. av lokal 
beslutning 
(tidpkt. for 
ibruktakelse)

Uforutsigbart 
når/om 
målbildet 
oppnås.

Håndteres 
innenfor 
gjeldende 
kapasitet

Uforutsigbare 
tidspunkt for 
migrering

Kompetanse 
på gamle/nye 
syst. i udef. 
tidsrom. 
Uforutsigbart 
opplær.behov.

Uvisst når/om 
regional 
stand.sering 
oppnås

Som 0 alt. 
Uvisshet når ny 
plattform tas i 
bruk

Uvisst 
når/om 
regional 
mobilitet 
oppnås

2. Stegvis endring «Styrt» –
Sentralt styrt 

Krevende 
prosjekt inkl
migrering.

Planlagt og 
forutsigbart. 

Felles og 
enhetlig 
bruker opplev. 
i regionen.

Målbildet 
oppnås

Mer 
omfattende 
prosjekt 
krever flere 
ressurser

Planlagt 
migrering

Kompetanse 
på gamle/nye 
syst. styrt. 
Forutsigbart 
opplærings-
behov

Regional 
stand.sering 
oppnås.

Moderne 
løsninger 
muliggjør 
innovasjon

Regional 
mobilitet 
oppnås

3. Radikal endring Krevende 
prosjekt inkl 
samtidige 
migreringer.

Planlagt og 
forutsigbart. 

Felles og 
enhetlig 
bruker opplev. 
i regionen

Målbildet 
oppnås

Svært 
omfattende 
prosjekt, 
krever et 
stort ant. 
samtidige 
ressurser

Planlagt 
migrering, 
men alt skjer 
samtidig

Kompetanse 
på gamle/nye 
syst. styrt. 
Forutsigbart, 
men stort 
opplær. behov 
ila kort tid.

Regional 
stand.sering
oppnås.

Moderne 
løsninger 
muliggjør 
innovasjon

Regional 
mobilitet 
oppnås

N
A

N
A

N
A

N
A

N
A



Anbefalt konsept #2: Stegvis endring – «styrt »

Alternativ 2

Anbefaling



Gjennomføring - identifiserte prosjekter/aktiviteter - 1 
Delprosjekter Navn Estimert 

kostnad P50 
inkl. mva

Varighet Kommentar

Tjenesteutvikling TU-1 Regional katalogløsning 10 MNOK 24 mnd 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.

Regional løsning for 
kontaktsenter 

Ukjent TBD 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

Ukjent TBD 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 pasient-
oppfølging utenfor sykehus 

Ukjent TBD Visuell (video/bilde) kommunikasjon mellom pasient og sykehus i forbindelse med 
oppfølging/etterkontroll av pasienter. 

Regionalt driftsverktøy for 
alarmløsning 

Ukjent TBD I første omgang etablere overvåking av eksisterende løsninger

Regional tjeneste for 
posisjonering og lokalisering

Ukjent TBD Bør vurderes i lys av mulighetene som ligger i fremveksten av IoT

Regional meldingsintegrator Ukjent TBD Må utvikles. En integrasjonsmotor som kan levere ulike meldinger/varslinger/alarmer til en 
meldingslogikk (regelstyrt behandling av meldinger) samt presentere resultatene på definerte 
arbeidsflater



Gjennomføring - identifiserte prosjekter/aktiviteter – 2  
Delprosjekter Navn Estimert kostnad 

P50 inkl. mva
Varighet Kommentar

Plattform RP-1 Etablere fullskala regional IPT/UC 
kjerne 

25 MNOK 21 mnd Disse to plattformprosjektene vil danne basis for den regionale løsningen  innen 
telefoni og samhandling og tilrettelegge for migrering til regional IPT/UC løsning 

RP-2 Etablere regionalt driftsverktøy 
for IPT/UC 

5 MNOK 12 mnd Se kommentar RP-1 

Etablere regionalisert driftsverktøy for 
alarmløsning 

TBD I første omgang etablere overvåking av eksisterende løsninger 

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

4,5 MNOK 12 mnd Leder for området rekrutteres/ ansettes rundt oppstart

Utskifting av radio og terminal på 
alarmløsninger, inkl oppgradering 

Ukjent TBD Ny informasjon fra Ascom 18.01.2018 tilsier at EOS/EOL datoer for 
radiogrensesnittet er utsatt på ubestemt tid. Det kan likevel være hensiktsmessig å 
flytte over tjenesten til nye terminaler og bærere.  Men dette må vurderes nærmere.

Prosjektledelse 
gjennomføring

GF - Prosjektgjennomføring 18 MNOK 33 mnd Kostnader for prosjektledelse og prosjektorganisasjonen som styrer alle aktiviteter i 
gjennomføringsfasen

Skilles ut og etableres som eget prosjekt på et senere 
tidspunkt: 

End-of Life (EOL) EOL-1 Migrering av bylinjer til IPT og 
brukere til ny UC-løsning 

45 – 55 MNOK 
(eks. mva) 

TBD Sanering av lokale PBX og ISDN-tilknytninger og migrering av brukere/lokasjoner til 
ny UC-løsning. ISDN forventes sanert fra Telenor. Vil sannsynligvis ha en positiv effekt 
på trafikk- og sambandskostnader. Inkl. utrulling/migrering til regional UC. 



Kostnadsanslag – gjennomføringsfase alt. 2 
Grovt anslag 
prosjektkostnad 
(P50 inkl. mva) 

Kommentar 

Alt. 0 - Kun konseptutredning 

Alt. 1 Ca. 30 mill * Regional plattform (min. løsning): UC-kjerne, IPT-kjerne, integrasjon mot 
mobilnett. Gjennomføringskostnad inkludert. 

Alt. 2 Ca. 70 mill ** Fullskala regional plattform, inkl. alle brukerlisenser og integrasjoner. Alle 
definerte tjenester implementert og migrert. Gjennomføringskostnad inkludert.

Alt. 3 Ca. 80 mill ** Fullskala regional plattform, inkl. alle brukerlisenser og integrasjoner. Alle 
definerte tjenester implementert og migrert. Større behov for flere og eksterne 
ressurser. Gjennomføringskostnad inkludert (anslagsvis 10 mill mer enn for alt. 2). 

*) Inkluderer ikke tjenesteutviklingsprosjekter. Tjenester implementeres løpende basert på etterspørsel fra HF’ene.  
**) Behovskartlegging ikke gjennomført. Tilsv. kartlegging i HSØ avdekket bl.a. behov for kontaktsenterløsning. Antas at brukerkartlegging 
også bør gjennomføres for HN og aktiviteten er derfor tatt inn i kostnadsestimatet for planfasen. 

Kostnader i fbm arbeid inngår i anslagene over. 



Grov tidsplan – alt. 2  

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



Kostnadsestimater inkl. mva (alt. 2)   

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 



Utkast organisering planfase
Styrings-
gruppe

Referanse-
gruppe

Prosjektleder

1FTE

Telekom

2 FTE

OU
Styring D&F

0,5 FTE

Fagstøtte IKT

1,0 FTE

Nettverk

0,2 FTE

Sikkerhet

0,1 FTE

Arkitektur

0,5 FTE

Datasenter

0,2 FTE

Innkjøp

0,2 FTE

Plan/økonomi

1 FTE

Ass. Prosjekt-
leder

1 FTE



Kostnader og roller – gjennomføringsfasen eks. mva (P50) 

omfang ant. mnd kostnad

Prosjektleder 100 % 21 3 780 000 Ekstern *)

Ass. PL 50 % 21 1 890 000 Ekstern

Kontroller/økonomi 30 % 21 737 100 Intern

Planlegger 30 % 18 972 000 Ekstern

Delprosjektleder, RP-1 100 % 21 2 457 000 Intern

Delprosjektleder, RP-2 25 % 12 351 000 Intern

Delprosjektleder, TU-1 80 % 24 2 246 400 Intern

Delprosjektleder, DF-1 100 % 12 1 404 000 Intern

Støtte 40 % 18 842 400 Intern

Arkitekt 10 %

Sikkerhet 10 %

Datasenter 10 %

Nettverk 10 %

Sum prosjektkostnader 14 679 900

ant. timer pr. mnd - interne 130

ant. timer pr. mnd - eksterne 150

fratrukket ferier

Timepriser - internt 900

Timepriser - eksternt 1200

*) etter 21 mnd gjenstår kun TU-1, PL for hovedprosjektet kan termineres og PL for TU-1 ferdigstiller TU-1



Alternativ 0: Null-alternativet
Fordeler

Unngår politiske maktkamper 

Unngår uro i fbm. organisatoriske endringer 

Unngår ekstraordinære avskrivninger 

Incitament lokalt for å beholde/utnytte eksisterende 
løsninger lengst mulig 

Utvikling nærmere brukerne 

Ulemper

Tilfredsstiller ikke regionens strategi 

Vil ikke nå målbildet om en regional plattform 

Begrenset gevinstrealisering på regionsnivå 

Ingen mobilitet mellom HFene 

Små og sårbare kompetansemiljøer 

Ingen regional standardisering 

Vanskelig å opprettholde lokal kompetanse over tid 



Alternativ 1: Stegvis - «Fleksibel» 
Fordeler

Lettere å sikre lokal aksept 

Investeringer i nye tjenester fordeles over tid 

Kort transisjonsperiode 

Begrenset prosjektomfang, mindre kompleksitet  

Ulemper

Usikkert om/når målbildet nås 

Uforutsigbar gevinstrealisering 

Kompetanse må opprettholdes for nye og gamle løsninger 
over udefinert tidsperiode  

Implementering av nye tjenester avhenger av tilgjengelig 
ressurskapasitet sentralt 

Utfordrende drift pga. sameksistens av gamle og nye 
løsninger 



Alternativ 2: Stegvis – «Styrt» 
Fordeler

Forpliktende budsjett og plan for regionen som helhet 

Sikrer regional løsning 

Optimaliserer utnyttelsen av eksisterende løsninger 

Sentral styring av plan- og gjennomføringsfase 

Planlagt opplæring over en definert tidsperiode  

Styrt utfasing av eksisterende løsninger 

Bedre kontroll på migrering 

Alt driftsansvar samles i én enhet i regionen 

Homogen og standardisert løsninger i regionen

Ulemper

Utfordrende å sikre lokal forankring 

Kompleks sameksistens mellom gamle og nye løsninger til 
migrering er gjennomført 

Kompetanse må opprettholdes for gamle løsninger inntil 
de er faset ut 

Omfattende prosjektorganisasjon 



Alternativ 3: Radikal endring 
Ulemper

Kompleks overgang til ny løsning 

Krever mer omfattende planlegging enn andre alternativ 

Krever store ressurser i migreringsfasen 

Økt sårbarhet for kritiske tjenester under migrering 

Omfattende prosjektorganisasjon som krever svært 
mange ressurser i migreringsfasen  

Utfordrende å sikre lokal forankring 

For tidlig utfasing av fungerende løsninger, og som vil 
medføre ekstraordinære avskrivninger  

Omfattende opplæring på kort tid 

Fordeler

Forpliktende budsjett og plan for regionen som helhet 

Sikrer regional løsning 

Sentral styring av plan- og gjennomføringsfase 

Alt driftsansvar samles i én enhet i regionen 

Homogen og standardisert løsninger i regionen 

Styrt utfasing av eksisterende løsninger 



Drift og forvaltning - ansvar

Lokalt. Dagens situasjon – lokale 
system - lokalt ansvar.

Sentral ansvar/eierskap til lokale system 
hvor ansvar for drift og overvåking er 
lokalt anses ikke  realistisk.

Sentralt. Eierskap og driftsansvar til 
lokale løsninger overføres til sentral 
aktør. Sentrale system eies, driftes og 
forvaltes sentralt. 

Delt. Lokalt eierskap og forvaltning til 
lokale system.
Sentralt ansvar for drift og overvåking 
etter avtale. Evt. drift av 
underleverandør avtales sentralt. 

Eierskap og 
forvaltning

LokaltDrift og 
overvåking

Sentralt

Lokalt

Sentralt

Ansvarsmatrise for løsninger

3 prinsipielle styrings-
modeller for Telekom
1. Lokal modell
2. Delt modell
3. Sentral modell

Note. 
Begrepet «sentralt» innebærer sentralisert ansvar/eierskap innenfor regionen.
Begrepet «lokalt» innebærer ansvar/eierskap  innenfor et Helseforetak



Drift og forvaltning - styringsmodeller
1. Lokal modell

• Som i dag. Telekom løsningene eies, driftes og forvaltes lokalt. Vil gjelde hvis null-
alternativet 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 telekom løsninger som driftes og 

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



Drift og forvaltning – utvikling over tid

Sentralt

Lokalt

Tid
Nåtid Fremtid

Te
le

ko
m

sy
st

em


