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Saksframlegg 
 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 10. november 2021 

 
 
 
SAK NR 095-2021 
 
 
PROSJEKT REGIONAL TELEKOMPLATTFORM FASE 3.4-3.6  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret gir sin tilslutning til prosjekt Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 - utrulling ved 
Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF samt forsert 
avvikling av ISDN-linjer fra Telenor med grunnkalkyle for gjennomføringsfasen på 100,6 
millioner kroner, styringsramme (P50) på 112,9 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 
132,6 millioner kroner. Tallene er inklusive mva. 

2. Styret ber administrerende direktør å søke Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til finansiering.  

 
 
 

Skøyen, 3. november 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 

 
 

  



 

 Side 2 av 8 

1. Hva saken gjelder  

Prosjekt Regional telekomplattform er i ferd med å erstatte dagens distribuerte telekomplattform og 
utdaterte telefonsentraler i Helse Sør-Øst med én regional og moderne telekomplattform. Prosjektet 
gjennomføres i faser.  

Denne saken omhandler gjennomføring av fase 3.4-3.6 utrulling av regional telekomplattform ved 
Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF, samt forsert avvikling av 
ISDN-linjer fra Telenor. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Bakgrunn 
Telefonitjenester er en kritisk tjeneste i Helse Sør-Øst. Dagens telekomplattform er i all hovedsak 
basert på lokalt plasserte telefonsentraler som krever stedsnær service og vedlikehold. Løsningene 
driftes på hver enkelt lokasjon og sentralene benytter ISDN bylinjer fra Telenor. Telenor startet 
prosessen med å avvikle ISDN for sine kunder for flere år siden, og planlegger å terminere sin ISDN-
teknologi og kobbernettet innen utgangen av 2022. Sykehuspartner HF har etablert et delprosjekt 
under prosjekt Regional telekomplattform som skal gjøre Helse Sør-Øst uavhengig av Telenor sine 
ISDN linjer i løpet av 2022.  

Prosjekt Regional telekomplattform skal erstatte dagens distribuerte telekomplattform og utdaterte 

telefonsentraler i Helse Sør-Øst med én regional og moderne telekomplattform. Dette gjennomføres 

for å unngå problemer som følger av utdatert teknologi og som følge av at Telenor er i ferd med å 

legge ned ISDN-teknologien som dagens sentraler er basert på.  

Etableringen av en regional telekomplattform i Helse Sør-Øst ble besluttet 12. desember 2018, jf. sak 

091-2018 og godkjenning av fase 3.1 utbygging kjerne Oslo universitetssykehus HF og oppgradering 

SIKT. Utrullingen av telekomplattformen er delt i faser og hver fase fremlegges for godkjenning, jf. 

sak 033-2019. Fase 3.2.1 utrulling oppstart Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus og 

Radiumhospitalet, ble godkjent av styret i sak 033-2019, og fase 3.2.2 ferdigstille utrullingen ved Oslo 

Universitetssykehus HF og pilot SIKT (Ringerike sykehus i Vestre Viken HF) i. sak 091-2020. 

Finansiering er godkjent av Helse Sør-Øst RHF, jf. styresakene i Helse Sør-Øst sak 087-2019 og 021-

2021.  

Omfang  

Fase 3.3, som omfatter migrering av brukere til felles plattform samt videreutvikling av verdiøkende 

tjenester har avhengigheter til  STIM prosjekt Felles plattform, og vil igangsettes på et senere 

tidspunkt.  

I denne saken bes det om tilslutning til å gjennomføre fase 3.4-3.6 utrulling av regional 

telekomplattform ved Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF, 

samt forsert avvikling av ISDN-linjer fra Telenor.  

Som følge av prosjektets erfaringer så langt er fasene 3.4, 3.5 og 3.6 slått sammen. Dette gjøres for å 

redusere økonomisk og fremdriftsmessig risiko. Dersom det skulle oppstå utfordringer eller 

forsinkelser ved ett av helseforetakene, gir dette prosjektet nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre 

utrullingen på en mest mulig kostnads- og tidsmessig rasjonell måte, og til å unngå ekstra 

administrasjon.  

I fase 3.4-3.6 skal prosjektet levere følgende:  
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 Rulle ut om lag 22 400 telefoner til brukere i Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og 

Akershus universitetssykehus HF.  

 Etablere nødvendige integrasjoner mot eksisterende systemer for å kunne gjennomføre 

utrullinger på de ulike lokasjonene. 

 Fortsette å bygge opp reservedelslager for gjenbrukbare telefoner og komponenter til bruk i 

områder som ikke har blitt migrert til regional telekomplattform. 

 Sanere samtlige dagens 24 telefonsentraler når brukerne er migrert over til regional 

telekomplattform. 

 Ferdigstille delprosjekt Forsert avvikling av ISDN-linjer i løpet av 2022, som avklart i enighet 
mellom Sykehuspartner HF og Telenor 24. september 2021. Første del av delprosjektet kjøres 
og finansieres med midler i fase 3.2.2. 

 

Prosjekt Regional telekomplattform er samlet sett omfattende og gjennomføres i faser perioden 
2019-2024. Fase 3.2.1 og 3.2.2 er under gjennomføring. 

 

Plan 

Figur 1 viser hvordan de ulike utrullingsfasene ligger i tid. Planen vurderes ved hvert 

beslutningspunkt med basis i erfaring i prosjektet så langt, tekniske utfordringer, tilpasning til ny 

teknologi.  

 

 

Figur 1 Overordnet tidsplan prosjekt Regional telekomplattform 
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Arbeidet i fase 3.4-3.6 starter ved Vestre Viken HF. Videre vil det arbeides med Sykehuset Innlandet 

HF og Akershus universitetssykehus HF, samt at alle ISDN-linjer til dagens telefonsentraler i hele 

Helse Sør-Øst RHF skal avvikles i løpet av 2022. Prosjektets milepæler i gjennomføringsfase 3.4-3.6 er 

som følger:  

ID Milepæl beskrivelse Dato 

MP 1 Oppstart grovkartlegging Vestre Viken HF 01.03.2021 

MP 2 Oppstart planlegging og gjennomføring delprosjekt Forsert avvikling av ISDN-

linjer 

15.09.2021 

MP 3 Oppstart grovkartlegging Sykehuset Innlandet HF 15.01.2022 

MP 4 Oppstart fysisk utrulling Vestre Viken HF 05.05.2022 

MP 5 Oppstart grovkartlegging Akershus universitetssykehus HF 01.06.2022 

MP 6 80 % av brukerlisenser i Vestre Viken HF lagt over til regional telekomplattform 

eller sanert. 

19.10.2022 

MP 7 Oppstart fysisk utrulling Sykehuset Innlandet HF 20.10.2022 

MP 8 Ferdigstille delprosjekt Forsert avvikling av ISDN-linjer 31.12.2022 

MP 9 80 % av brukerlisenser på Sykehuset Innlandet HF lagt over til regional 

telekomplattform eller sanert. 

22.02.2023 

MP 10 Oppstart fysisk utrulling Akershus universitetssykehus HF 23.02.2023 

MP 11 Vestre Viken HF overlevert til Sykehuspartner HF Telekom linje 03.03.2023 

MP 12 Sykehuset Innlandet HF overlevert til Sykehuspartner HF Telekom linje 31.05.2023 

MP 13 80 % av brukerlisenser ved Akershus universitetssykehus HF lagt over  til 

regional telekomplattform eller sanert. 

20.06.2023 

MP 14 Akershus universitetssykehus HF overlevert til Sykehuspartner HF Telekom 

linje 

27.10.2023 

Tabell 1 Milepæler i gjennomføringsfase 3.4-3.6 
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Økonomi  

Totalprosjektet Regional telekomplattform løper fra 2019 til 2024. Tabell 2 viser forventet kostnad 
for alle fasene i prosjektet. Samlet prosjektkostnad er estimert til 325,5 millioner kroner. 

 

* I fase 3.2.1 er terminaler inkludert jf. Sak 033-2019 

Tabell 2 Totale prosjektkostnader spesifisert på prosjektfaser og finansiering i tusen kroner. 

Følgende endringer gjelder for fase 3.2.1. Pilot Oslo universitetssykehus HF og utrulling 

Radiumhospitalet. 

Fase 3.2.1 reduseres med 11,6 millioner kroner sammenlignet med kostnadsestimatet fra forrige 

business case. Dette skyldes i hovedsak færre telefoner enn antatt i fasen, bruk av Wi-Fi telefoner 

fremfor DECT-telefoner ved Radiumhospitalet, mindre transportkostnader og reduserte 

ressurskostnader. 

Følgende endringer gjelder for fase 3.2.2. Oslo universitetssykehus HF utenom Piloter og 

Radiumhospitalet og Pilot SIKT 

Samlet kostnadsreduksjon i fase 3.2.2 på 3,7 millioner kroner skyldes i hovedsak kostnadsreduksjoner 

rundt bruk av Wi-Fi-terminaler fremfor DECT-terminaler, utrulling av telefoner fremfor headset, 

mindre reise- og transportkostnader, og rimeligere brukerlisenser og kostnadsøkninger knyttet til 

økte ressurskostnader og forsert avvikling av ISDN. 

Endringer i fase 3.4-3.6 sammenlignet med tidligere estimater 

Prosjektet har hatt fem måneder normal utrulling ved Oslo universitetssykehus HF og opparbeidet 

betydelig kunnskap om hva som trengs for å rulle ut regional telekomplattform. Denne kunnskapen 

reflekteres i nytt businesscase. Fasebudsjettene for fase 3.4 og 3.6 Vestre Viken HF og Akershus 

universitetssykehus HF øker med henholdsvis 3 og 1,2 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak 

behovet for flere ressurser enn tidligere antatt.  

Fase 3.5 utrulling Sykehuset Innlandet HF øker med 13,3 millioner kroner. Dette skyldes at omfanget 

av telefoner og integrasjoner mot lokale systemer i helseforetaket er større enn tidligere antatt. 

Videre har Sykehuset Innlandet HF en egen integrasjon mot Telenor sitt mobilt bedriftsnett og en 

omfattende bruk av mobiltelefoner. Disse mobiltelefonene skal over på regional telekomplattform og 

må innrulleres i Sykehuspartner sin Enterprise Mobility Management (EMM) løsning. 

Helseforetakene skal selv dekke terminalkostnader, men lisenser dekkes av prosjektet. 

Kostnadene for fase 3.4-3.6 er vist i tabell 3.  

Endring kontantstrøm SP (1 000) BP 3.2.2 eks terminaler BP 3.2.2 inkl. terminaler BP3.4-6

Endring fra BP 3.2.2

(eks terminaler)

BP 2.0 - Planlegging 10 300                                 10 300                                     10 300            -                                                       

BP 3.1 - Bygg OUS 32 400                                 32 400                                     32 300            -100                                                    

BP 3.2.1 - Utrulling OUS fase 1 68 500                                 68 500                                     56 900            -11 600                                               

BP 3.2.2 - Utrulling OUS fase 2 41 100                                 56 800                                     37 400            -3 700                                                 

BP 3.3 - Bygg HSØ 22 200                                 22 200                                     22 300            100                                                      

BP 3.4 - Utrulling VVHF 29 200                                 40 900                                     32 200            3 000                                                   

BP 3.5 - Utrulling SIHF 21 200                                 29 700                                     34 500            13 300                                                

BP 3.6 - Utrulling AHUS 26 300                                 36 800                                     27 500            1 200                                                   

BP Forsert avvikling av ISDN -                                        -                                           6 300              6 300                                                   

BP 3.7 og videre 53 900                                 75 400                                     64 400            10 500                                                

BP 4.0 - Avslutte 1 400                                    1 400                                       1 400              -                                                       

Sum kontantstrøm 306 500                               374 400                                  325 500          19 000                                                
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Tabell 3 Prosjektkostnader for prosjekt Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 (tall i tusen kroner). 

Styret i Helse Sør Øst besluttet i sak 021-2021 at kostnader for telefoner skal dekkes over 

helseforetakenes lokale investeringsbudsjett. For Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF og 

Akershus universitetssykehus HF utgjør dette rundt 24 millioner kroner til sammen. Dette vil bli 

fakturert fortløpende ettersom telefonene rulles ut. I tillegg estimeres det at de tre helseforetakene 

vil bruke rundt 11 millioner kroner i gjennomføringsfasen og få samlede sambandskostnader på 5 

millioner fordelt på årene frem til 2027. De tre helseforetakene er omtrent like store hva gjelder 

brukere, så kostnadene vil fordeles om lag jevnt.   

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett som gir en 

styringsramme (P50) 112,9 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 132,6 millioner kroner. 

Størst usikkerhet er knyttet til arbeidet med selve utrullingen av telefoner. 

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp                                Sannsynlighet 

Grunnkalkyle 100,6  

Styringsramme (P50) 112,9 50 % 

Kostnadsramme (P85) 132,6 85 % 
Tabell 4 Resultat av usikkerhetsanalysen for gjennomføringsfase 2 (tall i millioner kroner). 

 

Gevinster  

Prosjekt Regional telekomplattform skal erstatte distribuerte telekomplattform (opprinnelig om lag 

70 telefonsentraler) med en regional og moderne telekomplattform basert på IP-teknologi. Dette for 

å sikre tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester i helseforetaket, og for å kunne håndtere 

avviklingen av dagens teknologi.  

 

Prosjektets klart viktigste gevinst er å sikre stabil drift av telefoni. Dette er en kvalitativ gevinst som 

vanskelig lar seg tallfeste. Telefoni er definert som en kritikalitet 1-tjeneste og må fungere til enhver 

tid. Redusert kvalitet eller fravær av tjenesten vil kunne ha alvorlige konsekvenser for 

pasientbehandlingen og pasientsikkerhet.  

Ved gjennomføring av fase 3.4-3.6 kan Sykehuspartner HF realisere effekter ved Vestre Viken HF, 

Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF innen følgende områder: 

 Opprettholde sikker og stabil drift av telekomplattformen og dermed tilgjengelighet og 

kvalitet på telefonitjenester  

 Effektivisere drift og forvaltning av telekomplattformen 

 Redusere service- og vedlikeholdskostnader 

 Muliggjøre realisering av stordriftsfordeler i produksjon. 

 

24 telefonsentraler skal saneres i fase 3.4-3.6. På dagens telekomplattform vedlikeholdes utstyret 

lokalt der telefonsentralene er plassert i helseforetaket. Ved ferdigstillelse av fase 3.4-3.6 vil service 

Kostnadsestimater fase 3.4, 3.5, 3,6 og forsert avvikling av ISDN 2022 2023 Totalt

BP 3.4 - Utrulling VVHF 32 200        -          32 200      

BP 3.5 - Utrulling SIHF 17 600        16 900    34 500      

BP 3.6 - Utrulling AHUS 1 000           26 700    27 700      

BP Forsert avvikling av ISDN 6 200           -          6 200        

Sum investeringer SP 57 000        43 600    100 600    
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og vedlikehold kunne utføres sentralt gjennom støtteverktøy for drift og overvåkning. Dette vil gi 

høyere grad av automasjon, tilgang på driftsinformasjon og fjernstyring av driftsprosesser.  

Videre er det forventet en reduksjon i service- og vedlikeholdskostnader som følge av at dagens 

telekomplattform med utstyr fra flere produsenter blir erstattet av en regional telekomplattform 

med utstyr fra én produsent. I business caset er reduksjonen i service- og vedlikeholdskostnader 

proporsjonal med fremdriften i utrullingen.  

Prosess  

Prosjekt Regional telekomplattform har god dialog og samarbeid med relevante interessenter. 

Fase 3.4-3.6 har fått tilslutning i prosjektets styringsgruppe, STIM programstyringsgruppe og 

Regionalt teknologiledermøte. 

Risiko  

Prosjektet har løpende risikovurderinger for å identifisere risiko ved prosjektets gjennomføring og 

leveranser, og for å iverksette og følge opp risikoreduserende tiltak. De viktigste risikoene i 

inngangen til fase 3.4-3.6 er:  

                                    
 

ID Risiko Tiltak 

1 Utilstrekkelig identifisering av 

tekniske utfordringer i utrulling 

kan medføre at tidkrevende og 

kompliserte utfordringer 

oppdages for sent. 

1. Benytte ekstern leverandør til oppgaver som det er tidspress 

på og/eller tekniske utfordringer med dagens løsninger.  

2. Utfordringer legges til slutten av fasen for å sikre fremdrift 

og volum. 

3. SP Telekom avgir enkelte lokale ressurser for å sikre bedre 

prioritering og lokal kunnskap inn mot og under utrulling. 

4. Dokumentere erfaring fra gjennomførte lokasjoner for å 

bidra til å komme mer i forkant på utfordringer som kan 

oppstå på nye lokasjoner. 

2 Utfordringer knyttet til 
Telenors avvikling av ISDN 

1. Etablere delprosjekt Forsert avvikling av ISDN-linjer 

2. Benytte eksterne ressurser for å unngå overbelastning av 

interne ressurser 

3 Mottaksprosjektet ikke 

tilstrekkelig rigget 

1. Åpen dialog rundt ressurssituasjonen i mottaksprosjektet vil 

gi prosjektet mulighet til å støtte der mulig. 

2. Helseforetaket sikrer tilstrekkelig bemanning. 
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3. Økt fokus på mottaksprosjektets planer og leveranser. 

4 Forsinket leveranse av teknisk 

utstyr 

1. Arbeide for å få prioritet. 

2. Bestille produkter tidligere. 

3. Vurdere alternative produkter 

5  Utilstrekkelig koordinering 

med andre prosjekter 

1. Legge til rette for jevnlig kommunikasjon med andre 

prosjekter om avhengigheter og fremdrift.   Arbeide for å få 

prioritet.  

2. Programmet må avklare ansvarsforhold, avhengigheter og 

ansvarsforhold mellom de ulike prosjektene. 

Figur 2 Risikomatrise og tiltak for prosjekt Regional telekomplattform fase 3.4-3.6. 

 
3. Administrerende direktørs anbefaling 

Prosjekt Regional telekomplattform gjennomføres for å sikre fortsatt høy tilgjengelighet og kvalitet 

på telefonitjenester, også etter at Telenor har avviklet teknologien som dagens telefonsentraler 

bygger på.  

Overgang til felles regional telekomplattform er et omfattende arbeid, og det er derfor valgt å 

fortsette med en faseinndelt utrulling. Dette gir mulighet for læring underveis og mulighet for endret 

prioritering dersom det skulle oppstå tekniske utfordringer med dagens løsninger, behov for 

endringer i planer eller utnytte ny teknologi i prosjektperioden. Fasen som nå behandles tar som 

eksempel inn i seg forsert avvikling av ISDN, fokus på integrasjon med Teams fremfor å rulle ut 

telekomplattformens egen samhandlingsløsning samt en dypere forståelse av ressursbruk og 

utfordringer ved integrasjon mot eksisterende systemer. Fase 3.1 utbygging kjerne Oslo 

universitetssykehus HF og oppgradering SIKT er ferdigstilt, og fase 3.2.1 og 3.2.2 utrulling ved Oslo 

universitetssykehus HF og pilot SIKT pågår. Fase 3.4-3.6 vil ferdigstille utrullingen ved Vestre Viken 

HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF samt avvikling av ISDN-linjer fra 

Telenor i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør vil følge arbeidet tett.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner gjennomføring av prosjekt Regional 
telekomplattform fase 3.4-3.6 med en grunnkalkyle på 100,6 millioner kroner, styringsramme (P50) 
på 112,9 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 132,6 millioner kroner inklusive mva, og at 
styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering. 
 


