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

 

1. Samordnet kommunikasjon og tjenestemodell 
Prosjektmandatet fastslår at Helse Nord ønsker å gå fra en flora av lokale løsninger til en regional 

løsning med en felles digital arbeidsflate for alle former for kommunikasjonsteknologi som benyttes i 

helseregionen; telefoni, video, konferanser og ulike meldingstjenester. Mandatets målsetning er å 

forbedre bedriftens kommunikasjon, samarbeid, samhandling og produktivitet. HN ønsker en 

kommunikasjonsløsning som bedrer utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser, og som gir 

mulighet for bedre utnyttelse av fellesløsninger og nettverk der det er tjenlig. Mandatet beskriver 

også et klart krav til mobilitet, bl.a. ved bruk av trådløse nettverk, for å gi brukerne tilgang til alle 

relevante kommunikasjonstjenester der de til enhver tid oppholder seg.  

De krav og ønsker som stilles til ny kommunikasjonsløsning kan innfris ved innføring av en 

kommunikasjonsplattform basert på Samordnet Kommunikasjon (Unified Communications – UC). 

Målbildearkitekturen som beskrives videre nedenfor baseres derfor på Samordnet Kommunikasjon 

som muliggjør integrasjon av ulike kommunikasjonstjenester og gir brukerne enkel tilgang til alle 

kommunikasjonstjenester på en og samme arbeidsflate.  

 

Figur 1 Fem pilarer for samordnet kommunikasjon (kilde: Tech Target)  
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Figuren over beskriver fem pilarer for samordnet kommunikasjon: Tale, Meldinger, Video, 

Konferanse og Mobilitet.  

Tale er det grunnleggende fundamentet for samordnet kommunikasjon, men det er viktig å 

framheve at tale ikke er begrenset til tradisjonell telefoni med en fasttelefon på en kontorpult. Mobil 

og softphone-applikasjoner blir stadig viktigere. I en del situasjoner er tekstbasert kommunikasjon å 

foretrekke over tradisjonell tale, og meldinger blir en stadig mer utbredt. Dette gjelder både 

tekst/multimedia meldinger, IM og chat.  

Videokommunikasjon har tradisjonelt ikke vært svært utbredt men man ser en klar trend at denne 

kommunikasjonsformen er økende. I helsevesenet har videokommunikasjon stort potensiale, for 

eksempel med tanke på fjernbehandling og -oppfølging av pasienter. Konferanser – både tale og 

video – fremmer samarbeid og samhandling, og er nyttige kommunikasjonsverktøy spesielt i 

desentraliserte organisasjoner som helsevesenet.  

Mobilitet er en stadig viktigere del av samordnet kommunikasjon. Mobil kommunikasjon er en klar 

trend i alle deler av samfunnet. Brukerne forventer å alltid være på nett og kunne kommunisere der 

de til enhver tid befinner seg. Innen helsevesenet er det åpenbare muligheter for å forenkle 

hverdagen for ansatte, og forbedre effektivitet og produktivitet ved innføring av mobile 

kommunikasjonsløsninger. 

I en plattform for samordnet kommunikasjon vil brukerne kunne bevege seg sømløst mellom ulike 

kommunikasjonstjenester i løpet av samme «samtale». For eksempel kan en bruker starte en 

kommunikasjon ved å starte en chat, for deretter ved et klikk fortsette kommunikasjonen som 

telefonsamtale, og om ønskelig invitere flere deltagere og etablere en tale- eller videokonferanse.  

Figur 2 beskriver tjenestemodell for Helse Nord1. Løsningen for samordnet kommunikasjon skal 

støtte alle tjenester i denne tjenestemodellen: 

Basistjenester: 

• Tale: fasttelefon, mobil/trådløs telefon og applikasjonstelefon (softphone)  

• Konferanser: talekonferanse, webkonferanse og videokonferanse 

• Nær-sanntidsmeldinger: Instant messaging (IM), hendelsesbaserte alarmer og pasientsignal 

• Asynkrone meldinger: ikke-sanntidsmeldinger som talepost, multimedia meldinger, fax 

 
Støttetjenester: 

• Prosesstøtte / svar og formidlingstjenester: kontaktsenter, sentralbord, katalog, 

gruppesamhandling (team collaboration) 

• Statusinformasjon: tilstedeværelse, kalender  

 

 

 

                                                 
1 Dette er samme modell som benyttes i HSØ/SP, og den brukes med tillatelse fra HSØ/SP  
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Figur 2 Tjenestemodell 

 

En felles plattform for kommunikasjonsteknologi tilrettelagt for samordnet kommunikasjon kan 

bidra til å forenkle arbeidssituasjonen for personalet ved helseforetakene, forbedre samhandling og 

samarbeid innen Helse Nord, samt styrke informasjonsflyten internt og eksternt i helseregionen. Det 

grunnleggende prinsipp er at det er brukernes behov for kommunikasjon som er styrende for valg av 

tjeneste/løsning og hvordan de valgte tjenestene/løsningene implementeres.  

Målsetning er at ny kommunikasjonsløsning skal forenkle arbeidssituasjonen for alle grupper av 

helsepersonale og føre til mer tid til direkte pasientkontakt, og dermed bidra til bedre helsetjenester 

for pasientene.  
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2. Målbilde 
Et målbilde er utarbeidet med mål om å sette pasienten i fokus, å tilby alle relevante 
kommunikasjonstjenester på spesifiserte arbeidflater, og sikre mobilitet og fleksibilitet ved å gi 
brukerne tilgang til tjenestene der de til enhver tid måtte oppholde seg. 
 

 
Figur 3 Målbilde 

 
 
Målbildearkitekturen anbefales løst ved å etablere en plattform for samordnet kommunikasjon som 
beskrevet i kap. 1. Løsningen skal tilrettelegge for sømløs bruk av kommunikasjonstjenester og skal 
støtte de krav som er nevnt under kapitlet Effektområder og funksjonalitetskrav, bl.a: med hensyn 
på sikkerhet, redundans og oppetid.  
 

Tre ulike modeller for samordnet kommunikasjon er identifisert og vurdert: 

1. Privat skyløsning på intern UC-plattform (Private cloud) 

2. Offentlig skyløsning (Public cloud - UCaaS) 

3. Hybrid skyløsning (Hybrid cloud) 
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Figur 4 Tre modeller for skybasert UC-plattform 

 

Privat skyløsning (Private Cloud)  
På generell basis kan man si at dette er en modell som egner seg for organisasjoner som ønsker 
intern kontroll av sikkerhet og tilgjengelighet for kommunikasjonsløsningen, som innehar sterk 
kompetanse innen IT-drift, og som har tilstrekkelig investeringskapital for å implementere løsningen.  

Helse Nord har nylig etablert en sentralisert datasenterløsning i Tromsø (DS1 og DS2), basert på 
hyperkonvergert infrastruktur. Ved valg av en sentralisert intern UC-løsning i Helse Nord er det 
naturlig at UC-plattformen vil bli installert i sentralt datasenter (DS1/DS2). Alle sykehus og andre 
mindre lokasjoner vil bli tilkoblet UC-løsningen i datasenteret via Helse Nords WAN. Løsningen 
krever tilstrekkelig båndbredde i WAN, redundante løsninger, SIP-funksjonalitet for 
sanntidskommunikasjon, støtte for QoS, nettverkssikkerhet (brannmur, SBC, kryptering), og 
funksjonalitet for lokal overlevelse.  

En ny UC-plattform kan implementeres på eksisterende infrastruktur (servere/virtuelle 
maskiner/lagring/nettverk) eller som en separat PoD-løsning (kombinasjon av dedikerte servere, 
lagrings- og nettverksressurser, typisk i ett felles rack. Fordeler og ulemper ved de to løsningene er 
listet i tabellen nedenfor.  

 

 
UC-plattform på eksisterende 

infrastruktur    
PoD-løsning med dedikerte ressurser 

Fordeler Lavere investeringskonstnader 
Utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur 

Godt tilrettelagt for Managed Services 
Lavere risiko for feil og nedetid 

Ulemper Krevende mht drift 
Høyere risiko for feil og nedetid  

Høyere investeringskostnader 

Tabell 1 Private Cloud UC-plattformer - fordeler og ulemper 
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En privat sky UC-plattform vil ha strenge krav til stabilitet og tilgjengelighet. Målarkitekturen må 
sikre høy oppetid på telekomtjenester med høy tjenestekritikalitet, og må omfatte løsninger for å 
sikre lokal overlevelse på slike tjenester.  

Ved Nordlandssykehuset benyttes det i dag en kommunikasjonsløsning basert på Skype for Business 
(S4B) i kombinasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN) i en integrert Samkom-løsning. S4B får 
summetone via IPT linje med egen nummerserie, levert over redundante fibre, og kan dermed 
benyttes som fullverdig telefoniløsning internt og eksternt. Denne løsningen gir brukerne mobilitet 
internt på sykehuset og også eksternt for brukere på farten. Ved implementering av ny UC-plattform 
vil det være naturlig å vurdere en tilsvarende integrering mot en mobil-løsning for brukergrupper 
som har eksterne behov for mobilitet.  

 

Offentlig skyløsning (Public Cloud)  
Offentlig skyløsning (gjerne betegnet som UCaaS - Unified Communications as a Service) refererer til 
en modell hvor en tjenesteleverandør leverer et utvalg av kommunikasjonstjenester og -
applikasjoner, typisk over et IP-nettverk. Denne skyløsningen byr på en rekke fordeler for bedrifter 
og organisasjoner, men også noen utfordringer. En av de viktigste fordelene er skalerbarhet, ved at 
man enkelt kan legge til eller fjerne tjenester når det måtte være ønskelig. En annen fordel er 
reduserte investeringskostnader da man unngår store investeringer ved innkjøp av egen UC-
plattform, og man reduserer også behovet for intern drift og forvaltning av UC-løsningen.  
Utfordringene er ofte relatert til at organisasjonen ikke har direkte kontroll over sikkerhet og 
pålitelighet i kommunikasjonsløsningen.  

En offentlig skyløsning vil derfor være egnet for organisasjoner som ønsker fullt fokus på deres 
kjernevirksomhet og som er villig å la en ekstern tjenesteleverandør få ansvar for drift og forvaltning 
av kommunikasjonsløsningen.  

 

Hybrid skyløsning (Hybrid Cloud) 
En hybrid skyløsning gir mulighet for kombinasjoner av en eller flere private- og offentlige 

skyløsninger. I en hybrid modell vil altså noen kommunikasjonstjenester bli produsert internt i privat 

skyløsning, mens andre tjenester kan bli levert av en ekstern tjenesteleverandør.  

Prinsipielt kan man se for seg ulike modeller for implementering av en hybrid skyløsning, f.eks: 
 

- Tjenestebasert: Implementere enkelte tjenester i en privat skyløsning mens andre tjenester 
blir levert fra offentlig skyløsning  
 

- Lokasjonsbasert: Implementere en privat skyløsning for noen lokasjoner (typisk kritiske 
lokasjoner), mens andre lokasjoner får tjenestene levert fra en offentlig skyløsning  
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3. Analyse av de 3 modellene og 0-alternativet 
Tabell 2 viser en analyse av i hvilken grad tjenestene i tjenestemodellen kan leveres i de tre 
alternative sky-modellene.  

 

Tabell 2 Analyse av alternative plattformer vs. tjenestemodell 

 

Public Cloud 
Tjenesten Kritiske meldinger – hendelsesbaserte alarmer og sykesignal produseres i dag lokalt på 
hvert sykehus og dette er, som navnet tilsier, en kritisk tjeneste. Basert på tjenestens kritikalitet og 
krav til sikkerhet er dette en tjeneste som bør bli produsert innenfor egen brannmur. Det er heller 
ikke identifisert løsninger for denne tjenesten i Public Cloud. 

Produksjon av tjenestene Sentralbord, Kontaktsenter og Katalog i Public Cloud medfører 
utfordringer. Det eksisterer sentralbordløsninger i Public Cloud, men disse er p.t. ikke tilpasset Helse 
Nord og de er typisk skalert for mindre bedrifter. Det er ikke identifisert fullverdige Public Cloud-
løsninger for kontaktsenter og katalog, som vil kunne tilfredsstille behovene i Helse Nord.  

 Målbildearkitekturen med de tjenester som er definert i Tjenestemodellen for Helse Nord vil 
ikke kunne realiseres som en ren Public Cloud løsning.   

 
 

Private Cloud 
Tjenesten Mobiltelefoni er i dag en utbredt kommunikasjonstjeneste i hele Helse Nord, med nær 
4000 aktive abonnement. Ved NLSH er mobiltelefoni en viktig komponent i Telenors 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. For noen 
brukergrupper vil mobil være primær løsning for talekommunikasjon («brukere på farten»). Andre 
brukergrupper vil kunne benytte mobiltjenester i kombinasjon med IPT-telefoni, der dette er 
formålstjenlig.  

Mobiltelefoni er ikke realiserbart i en Private Cloud løsning pr i dag. Mobiltelefoni må videreføres 
som tjeneste levert av en ekstern tjenesteleverandør/operatør.  
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Tjenesten Kritiske meldinger - hendelsesbaserte alarmer og sykesignal er pr i dag ikke utprøvd som 
Private Cloud tjeneste. Basert på tjenestens  

 Målbildearkitekturen vil ikke kunne realiseres som en ren Private Cloud løsning.  
 
 

Hybrid Cloud 
På bakgrunn av begrensningene beskrevet over, er konklusjonen at;  
 
 Målbildearkitekturen anbefales realisert i en kombinasjon av Public Cloud og Private Cloud i 

en Hybrid Cloud modell.  
 

Tabellen under sammenfatter anbefalte løsninger for alle tjenester som er definert i 
tjenestemodellen.  

 

Tabell 3 Anbefalinger og kommentarer  

 



9 

 

Figuren under viser et eksempel på hvordan en hybrid skyløsning kan se ut samtidig som den 

viser sammenhengen mellom IPT-plattformen, UC-plattformen og ulike tjenester og 

applikasjoner. 

 

 

Figur 5 Eksempel Hybrid skyløsning 
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4. Effektområder og funksjonalitetskrav 
Prosjektmandatet nevner seks effektområder for ny regional løsning med en felles arbeidsflate for 
kommunikasjonsteknologi. Se figur 5 nedenfor.  

 

 

Figur 6 Overordnet mål og effektområder 

 

Modellen er videreutviklet nedenfor, og effektområdene fra mandatet er mappet inn i denne. 
Modellen er delt i tre hovedområder: Overordnede krav, fire effektområder, og funksjonalitet. 
Effektområdene er så utdypet og detaljert, og spesifikke krav til funksjonalitet er listet.  

 

Figur 7 Effektområder og krav  
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Overordnede krav 

- Felles digital arbeidsflate for kommunikasjonsteknologi 

- Håndtere alle former for samtale- og meldingsbasert kommunikasjon i Helse Nord, -internt 

og eksternt. 

- Håndtere hendelsesbaserte alarmer og varsling i Helse Nord 

- Sikre mobilitet og fleksibilitet gjennom bruk av trådløst nett 
- Velge arkitektur/løsning som muliggjør at tjenestene kan deles over flere 

leverandører/tilbydere (multi-selskap)  
 

Effektområder med tilhørende krav 

Pasienten i fokus 
- Sikre at ny kommunikasjonsløsning optimaliserer muligheter for forbedret kundetilfredshet 

blant pasienter og pårørende 

- Fokusere på kvalitetsheving av pasientbehandling og -oppfølging ved valg av ny løsning og 

funksjonalitet 

- Sikre autentisering av pasient / pårørende / ekstern behandler ved fjernbehandling 

- Forbedre og forenkle kontakt med pasient hjemme og etablere løsninger for 

pasientoppfølging og -behandling 

- Tilrettelegge for løsning for timebestilling, spørsmål og kontakt med sykehuset 

Sårbarhet / sikkerhet 
- Oppfylle krav til sikkerhet / loggbarhet / sporbarhet av samtaler / meldinger ihht lover og 

regler 

- Ivareta informasjonssikkerhet, f.eks ved bruk av rollebasert aksesskontroll og kryptering 

- Sikre lokal overlevelse, dvs. sykehusets interne kritiske kommunikasjoner skal fungere ved 

eksterne nettverksbrudd / feil 

Samhandling 
- Tilrettelegge for økt samarbeid mellom enheter og nivåer og redusere forskjeller på tvers av 

regionen 

- Øke utnytting og deling av kunnskap og ressurser i regionen 

- Tilrettelegge for felles regional rollebasert og rettighetsstyrt arbeidsflate 

 

Kostnadsoptimalisering 
- Redusere behov for investeringsmidler 

- Redusere driftskostnader vha moderne, integrerte løsninger og betydelig forenklet 

infrastruktur 

- Forbedre kostnadseffektivitet gjennom enklere produksjon og forvaltning 

- Fjerne teknisk gjeld (gammelt utstyr med manglende support og reservedeler, behov for 

spesialkompetanse og risiko for feil og nedetid) gjennom utfasing av eldre teknologi  

 

Funksjonalitet 

- Tilrettelegge for effektiv videreutvikling og innføring av nye kommunikasjonstjenester 
- Støtte SIP-basert kommunikasjon internt og eksternt  
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- Støtte mobilitet – internt (trådløst nett) og eksternt (mobilløsninger) 

- Støtte fraværsmarkering (kalender synk) og tilgjengelighet (ledig/opptatt/i 

samtale/ferie/etc.) 

- Støtte dokument- og skjermdeling kombinert med tale, video og chat 

- Tilrettelegge for felles sentralbordløsninger og kontaktsenter 
- Støtte nødvendige katalog og oppslagstjenester 

- Støtte tjenester for lokalisering/posisjonering/sporing 

- Tilrettelegge for sømløs overgang mellom ulike tjenester. F.eks. mellom chat og tale, mellom 

tale og video, etc. 

Disse kravene må hensyntas i påfølgende planfase ved valg av konkrete kommunikasjonsløsninger. 

 

5. Andre anbefalinger. 
Mobiltelefoni er vurdert benyttet som fallback-løsning ved feilsituasjoner i UC-løsningen. Dette 
krever oppetidsgarantier for mobilnettet, også i situasjoner med strømutfall.   

I følge Telenor følger de myndighetspålagt krav til back-up for siter med utendørsdekning:  

• Tettsteder med over 20.000 innbyggere skal ha minimum 2t batteri back-up innen 
01.12.2023 

• Tettsteder med under 20.000 innbyggere skal ha gjennomsnittlig 4t batteri back-up innen 
01.12.2020 

• Gjennomsnittet 4t er pr. 31.12.2017 ca 70% oppfyllt for Nordland, Troms og Finnmark. 

Med denne informasjonen må vi konkludere at mobilnettet p.t. ikke er en fullverdig fallback-løsning 
for IPT-telefoni.  

Det anbefales at Helse Nord inngår avtale med aktuell mobiloperatør om å oppgradere batteri 
backuptider på nærliggende basestasjoner og samt på løsninger for innendørsdekning for å gjøre 
mobilnettet til fullverdig fallback-løsning.  

Løsninger for kritiske meldinger og alarmer. Disse tjenestenes har meget høy kritikalitet og 
derfor behov for lokal overlevelse ved strømbrudd og/eller nettverksutfall. 

De anbefales derfor videreført som lokalt implementerte løsninger, samtidig som man 
analyserer muligheter for å tilgjengeliggjøre kritiske meldinger på nye felles arbeidsflater. 
Det anbefales å etablere en regional drifts-/overvåkingsløsning for de lokale systemene. 

Fax er ennå i daglig bruk ved flere enheter, spesielt i medisinske klinikker. Sykehusene i 
Helse Nord både mottar og sender fax fra/til andre sykehus i Norge, både private og 
offentlige. Fax brukes også en del mot pleie og omsorgstjenesten i kommunene.  

Det anbefales å ivareta dette behovet i ny kommunikasjonsløsning. Samtidig anbefales det 
et nasjonalt initiativ for vurdering av alternative løsninger som kan erstatte fax.  
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6. EMM (Enterprise Mobility Management)  
I en kommunikasjonsløsning basert på mobilitet er det behov for et system for sikker administrasjon 

av de mobile arbeidsflatene, inkludert kommunikasjonsapplikasjoner og -innhold. Dette kan 

håndteres i et Enterprise Mobility Management (EMM).  

Mobilitet er et viktig krav til ny kommunikasjonsløsning. Muligheten for økt mobilitet har mange 
positive effekter, men det medfører også noen utfordringer.  Når helsepersonell blir mer mobile, 
hvordan tar man for eksempel vare på pasientsikkerheten, unngår at uvedkommende får tilgang til 
sykehusets systemer, og sikrer at pasientinformasjon ikke kommer på avveie?  
 

 
 

 
Figur 8 Enterprise Mobility Management Plattform 

 
EMM beskriver løsninger for sikker administrasjon av mobile enheter, applikasjoner og data. EMM er 
et paraplybegrep som omfatter; 
 
Mobile Device Management (MDM) er først og fremst et verktøy for policy og konfigurasjonsstyring 
av mobile og håndholdte enheter som smarttelefoner og nettbrett. MDM er rettet mot å styre den 
mobile enheten. IT-avdelingen kan gjennom MDM overvåke aktiviteten på enheten, eksempelvis 
installerte programmer. Videre kan de håndheve restriksjoner på enheten (som passord, 
svartelisting av applikasjoner etc.). I MDM kan man distribuere og fjerne programmer på mobile 
enheter. Man kan også definere regler for å spesifisere hvilke andre (personlige) programmer som er 
spesielt tillatt eller avvist på enhetene. 

Mobile Application Management (MAM) muliggjør sikker leveranse av applikasjoner til mobile 
enheter.  Applikasjonene leveres gjerne gjennom bedriftens egne app-store. Med MAM er det ikke 
lenger nødvendig å kontrollere/styre enheten. Brukerens personlige app’er kan brukes parallelt med 
de sikrede bedrifts app’ene, uten noen begrensninger. Dette er en fin måte å støtte Bring Your Own 
Device (BYOD)-initiativet på. All informasjon som er lagret av bedriftens app’er kan være kryptert og 
selektivt slettes uten at brukerens personlige programmer berøres. 

Mobile Content Management (MCM) har fokus på styring av data / informasjon. MCM muliggjør 
sikker mobil tilgang til data når som helst og hvor som helst. Ved hjelp av policy, kan IT-avdelingen 
kontrollere tilgang, kryptering og hindre tap av data, uansett hvilket program som benyttes for å få 
tilgang til dataene. Mobile Content Management er sannsynligvis den beste måten å støtte 
konsumering av IT.  (Kilde: SopraSteria.no)  
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Figur 9 Gartner Group – The evolution of Mobile 

 
Gartner Group beskriver i figur 8 veien fra MDM til EMM og videre fra EMM mot UEM (Unified End-
point Management). De ser for seg en sammensmelting av EMM for administrasjon av mobile 
enheter og CM (Client Management) for administrasjon av tradisjonelle enheter som PCer og 
servere, til et felles administrasjonsverktøy EUM.  
 
 
Noen viktige vurderinger ved valg av EMM-leverandør og -løsning: 
- Hvordan vil EMM-løsningen integrere med eksisterende infrastruktur?  
- Dårlig brukertilfredshet kan føre til at brukerne finner veier å omgå reglene. Hvordan vil EMM-

løsningen ta vare på og forbedre brukertilfredshet?  
- Hvor fleksibel er EMM-arkitekturen og -løsningen?  
- BYOD er stadig økende. Hvordan håndterer EMM-løsningen dette, f.eks med funksjonalitet for 

«containerization»?  
- Hva kreves av interne IT-ressursene for styre og drifte EMM-løsningen?  
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