
Leveranseplaner 2021-22 per helseforetak/kunde

Oppdatert 18.08.2021



20222021

HF Leveranseplan SIHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Planlegging fase 3.5 – SIHF Kartlegging og utrulling fase 3.5 - SIHF

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                 + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering
Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Trådløst nett

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)
Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

(Lillehammer/Gjøvik er overført fase 2)

31.05.23 –
Stipulert

ferdig

Kontrakt-signering 
leverandør

Hamar/Tynset/ElverumFase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->



20222021

HF Leveranseplan AHUSHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Innføring Kryptert stamnett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Planlegging fase 3.6 –AHUS
Kartlegging og utrulling 

fase 3.6 - AHUS

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj.

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                 + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering
Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Trådløst nett

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

-> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

27.10.23 –
Stipulert

ferdig

Kontrakt-signering 
leverandør

KongsvingerFase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan SSHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Planlegging fase 3.7 – SSHF
(16.05.22 - 05.02.23)

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                 + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning 

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Trådløst nett

Kontrakt-signering 
leverandør

Stipulert 
kartl/utrulling

06.02.23 -
25.04.24

Fase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Ferdigstilt

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan STHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Planlegging fase 3.7 – STHF
(16.05.22 - 05.02.23)

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                 + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning 

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Kontrakt-signering 
leverandør

Stipulert 
kartl/utrulling

06.02.23 -
25.04.24

Trådløst nett
Fase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Ferdigstilt

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan SØHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Planlegging fase 3.8 – SØHF
(16.05.22 – 11.06.23)            

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                 + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Kontrakt-signering 
leverandør

Stipulert 
kartl/utrulling

12.06.23 -
30.08.24

Trådløst nett
Kalnes-Askim-Halden-Åsebråten-St. Joseph-SarpsborgFase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan SIVHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Planlegging fase 3.8 – SIVHF
(16.05.22 – 11.06.23)            

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                 + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Kontrakt-signering 
leverandør

Stipulert 
kartl/utrulling

12.06.23 -
30.08.24

Trådløst nett
Fase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Ferdigstilt

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan SUNHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Kontrakt-signering 
leverandør

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                         + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –

SUNHF 
gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Er på RTP

Trådløst nett
Fase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Ferdigstilt

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan VVHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Kontrakt-signering 
leverandør

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                         + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
Q1.24 –
VVHF

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Planlegging fase 3.4 -VVHF Kartlegging og utrulling fase 3.4 – VVHF

Kartlegging  og  utrulling Pilot SIKT/Ringerike (fase 3.2.2)

Start utrulling 
pilot Ringerike

03.03.23 –
Stipulert

ferdig

Start 
utrulling 3.4

Trådløst nett
Fase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Ferdigstilt

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)



20222021

HF Leveranseplan OUSHF – 2021/2022

Mobilitet
- mobile enheter i pasientbehandlingen -

Regional Telekomplattform

Modernisering av nett

Felles plattform trinn 1
- leveranseplattformen -

PAM – èn styrt vei inn

Oppdatert: 18.08.21

Direkte leveranser/aktivitet HF

Indirekte leveranser (sentralt, andre foretak, 
forberedelser, planlegging, møter mm) 

Skiftenhet og 
Pers. arb. enhet

Kioskenhet

= Viktige milepæler

Innrullering 
IKT-leverand  og  HF-adminbrukere

Kontrakt-signering 
leverandør

Anskaffelse/kvalifisering/avtaleinngåelse                                         + dialog med HF1 og HF2 (SUNHF/VVHF)
20.03.23 –
Pilot (HF1) 

gjennomført

Modernisering planlagt, 
design gj.ført og testet

Funksjonsenhet
til drift/forvaltning

Etabl prod.miljø for Rad.løsning

og multimediearkiv (RAM)
Utbedret kapasitet 

for DC-LAN

Tjenestemigrering

Kartlegging og Utrulling 3.2.2 (Ullevål, Rikshospitalet og øvrige lokasjoner OUS)

Trådløst nett
Fase 1

Fase 2 Konsept/planlegging Gjennomføring fase 2 - Oppdateres når detaljplanlegging av fase 2 foreligger

Ferdigstilt

Innføring Kryptert stamnett

NHN install. av komm.utstyr til 

stamnett core ferdig. 16 lokasj.

Test samband
ferdig

Fiber til stamnett core

levert til NHN

Samb. etabl. mindre 

lokasjoner (15 C-lok)

Krypt stamn. klart 
for rest. lokasj. -> Tilkobling for resterende lokasjoner ->

Gjennomføringsfase 1: Migreringsklargjøring og strakstiltak (Migrere/sanere app. tjenester fra legacy-domenet SIHF.no til SIKT)

Innd. arb. pakker/Testplan godkjent

Planlegging gjennomføringsfase 2 – hovedmigrering (01.06.22 - 31.08.23)


