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Saksframlegg 
 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 9. desember 2020 

 
 
SAK NR 091-2020 
 
 
REGIONAL TELEKOMPLATTFORM, GJENNOMFØRING AV FASE 3.2.2  
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret gir sin tilslutning til prosjekt regional telekomplattform delfase 3.2.2, ferdigstille 
utrulling Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF (Ringerike sykehus), med 
grunnkalkyle for gjennomføringsfasen på 56,8 millioner kroner, styringsramme (P50) på 67,1 
millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 75,5 millioner kroner.  

2. Styret tar til etterretning at forslaget innebærer en endring i delingen av leveransene mellom 
delfase 3.2.1 og delfase 3.2.2, jfr sak 033-2019. 

3. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst 
RHF. 

 
 
 
 
 
Skøyen, 2. desember 2020 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 
(STIM) i henhold til mandat, jf. sak 091-2018. Prosjektporteføljen for programperioden og 
prioriteringen av leveranser i 2020 er beskrevet i STIM programplan 2020, jfr. sak 056-2020. 
Prosjekter som er klare for gjennomføring fremlegges styret for godkjenning fortløpende.  

Prosjekt regional telekomplattform skal erstatte dagens distribuerte telekomplattform og utdaterte 
telefonsentraler i Helse Sør-Øst med én regional og moderne telekomplattform.  

Prosjekt regional telekomplattform er delt i flere faser. Denne saken omhandler tilslutning til 
oppstart av gjennomføring av regional telekomplattform fase 3.2.2 ferdigstille utrulling i Oslo 
universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF (Ringerike sykehus).  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1  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 leverer i dag kun reaktiv drift og 
vedlikehold. Telenor har som ambisjon å terminere sin ISDN-teknologi/kobbernett innen utgangen av 
2022. Sykehuspartner HF har dialog med Telenor for å sikre at ISDN-teknologien er tilgjengelig inntil 
oppgraderingen er ferdigstilt, og for å koordinere videre planer. Avviklingen berører hele Norge, og 
det er også andre aktører som har behov for ISDN-teknologien etter 2022. 

Etableringen av en regional telekomplattform i Helse Sør-Øst ble besluttet 12. desember 2018, jfr. 
sak 091-2018 ved godkjenning av fase 3.1 utbygging kjerne Oslo universitetssykehus HF og 
oppgradering SIKT. Regional telekomplattform utrulling er delt i faser og hver fase fremlegges for 
godkjenning, jfr. sak 033-2019. Styret ga sin tilslutning til første utrullingsfase, fase 3.2.1 utrulling 
oppstart Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet, i sak 033-2019, med 
påfølgende godkjenning av finansiering i styret Helse Sør-Øst RHF, jfr. sak 087-2019.  
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Figur 1: Overordnet tidsplan prosjekt regional telekomplattform  

 

Figuren over viser hvordan de ulike utrullingsfasene ligger i tid. Sluttdato for siste 
gjennomføringsfase er nå 29. mars 2024. Dette er cirka ni måneder senere enn da sak 033-2019 ble 
behandlet, og skyldes forsinkelsen i fase 3.1 utbygging kjerne Oslo universitetssykehus HF og 
oppgradering SIKT. Planen vil bli vurdert ved hvert beslutningspunkt basert på erfaring i prosjektet, 
evt. tekniske utfordringer, endringer i Telenors planer for avvikling av ISDN, tilpasning til ny teknologi 
med mer. Det kan også være hensiktsmessig og nødvendig å forsere planen.  

2.2  Hensikt  

Hensikten med prosjektets delfase 3.2.2 er å ferdigstille utrulling Oslo universitetssykehus HF og 
gjennomføre pilot Vestre Viken HF (Ringerike sykehus) gjennom videreføring av beslutningen om å 
rulle ut regional telekomplattform i Helse Sør-Øst for å:  

 Sikre fortsatt høy tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester. 

 Effektivisere drift og forvaltning av telekomplattform og tjenester.  

 Effektivisere Sykehuspartner HF sin driftsorganisasjon gjennom transformasjon fra en 
distribuert til en sentralisert regional driftsmodell.  

 

2.3  Endring i omfang fase 3.2.1 Utrulling oppstart Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
sykehus og Radiumhospitalet  

Prosjektet har som del av delfase 3.2.1 utrulling oppstart Oslo universitetssykehus HF etablert en 
utrullingsorganisasjon med ressurser, prosesser, støtteverktøy for kartlegging og utrulling, 
logistikkapparat, avtaler om leveranser av utstyr og tjenester, samt etablert tett samarbeid med 
mottaksprosjektet på Oslo universitetssykehus HF og gjennomfører Pilot Oslo universitetssykehus HF. 
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Prosjektet planla opprinnelig utrullingen ved Oslo universitetssykehus HF og pilot Vestre Viken HF i 
én fase. Det ble besluttet å dele utrullingen i to faser for å redusere risiko, slik at prosjektet gjennom 
et mindre omfang ville opparbeide nyttig erfaring for planlegging og estimering av kommende faser. 
Kostnadsestimatet for fase 3.2 ble delt i to i henhold til antall brukere i hver delfase. Dette lå til grunn 
for styresak 033-2019 om delfase 3.2.1 utrulling oppstart Oslo universitetssykehus HF. Denne 
delingen tok dermed ikke tilstrekkelig hensyn til at kostnadene til selve etableringen av 
utrullingsorganisasjonen med tilhørende prosesser og støtteverktøy ville komme i delfase 3.2.1. 
Konsekvensen er at det er påløpt kostnader i delfase 3.2.1 på 16,3 millioner kroner utover 
aktivitetene som lå til grunn for vedtaket i sak 033-2019, mens kostnadene for delfase 3.2.2 blir 
tilsvarende redusert. Med bakgrunn i dette anbefales det å flytte utrullingen av Ullevål sykehus fra 
delfase 3.2.1 til delfase 3.2.2. Dette medfører at endringen i kostnader som følge av oppdelingen i to 
faser ikke påvirker den totale rammen for fase 3.2, men at aktiviteter knyttet til utrulling av Ullevål 
sykehus vil bli flyttet fra delfase 3.2.1 til delfase 3.2.2, slik at aktiviteter og budsjett henger sammen. 

Delfase 3.2.1 ferdigstiller utrullingspiloten av nye fasttelefoner i år, med planlagt oppstart av første 
store utrulling på Radiumhospitalet i januar 2021.  

 

2.4  Resultatmål og leveranser  

Prosjektleveranser i delfase 3.2.2:  

 Rulle ut rundt 15.400 telefoner til brukere på Ullevål sykehus (overført fra delfase 3.2.1), 
Rikshospitalet, rundt 50 mindre lokasjoner ved Oslo universitetssykehus HF og pilot på 
Ringerike sykehus i Vestre Viken HF.  

 Etablere nødvendige integrasjoner mot eksisterende systemer for å kunne gjennomføre 
utrullinger på de ulike lokasjonene. 

 Bygge opp reservedelslager for gjenbrukbare telefoner og komponenter til bruk i områder 
som ikke har blitt migrert til regional telekomplattform. 

 Sanere 20 av dagens telefonsentraler når brukerne er migrert over til regional 
telekomplattform. 
 

Helseforetakene har ulik tilnærming til overgangen til regional telekomplattform når det gjelder 
telefoner. Softphone på PC vurderes kun å være aktuelt som et supplement til andre telefoner, og 
helseforetakene har ulik vurdering av hvilke andre telefoner som skal benyttes. Oslo 
universitetssykehus HF erstatter i hovedsak dagens fasttelefoner med nye IP fasttelefoner. Vestre 
Viken HF ønsker en større grad av overgang til mobile enheter. Piloten i Vestre Viken HF vil derfor 
fokusere på utrulling av mobile enheter i tillegg til å flytte brukere over til ny plattform. Prosjektet 
regional telekomplattform har kun budsjettert med fasttelefoner, og en eventuell overgang til mobile 
enheter må vurderes for direkte tjenesteprising ut mot helseforetakene. Kostnader knyttet til piloten 
vil bli dekket av prosjektet innenfor budsjettet. Erfaringer fra piloten vil gi innsikt i hvordan 
overgangen til mobile enheter vil fungere, og hvordan kostnadene bør fordeles mellom prosjektet og 
det enkelte helseforetak ved ordinær utrulling.  
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2.5 Effekter 

Prosjekt regional telekomplattform skal erstatte dagens distribuerte telekomplattform (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. 

Ved gjennomføring av delfase 3.2.2 kan Sykehuspartner HF realisere effekter innen følgende 
områder: 

 Opprettholde sikker og stabil drift av telekomplattformen og dermed tilgjengelighet og 
kvalitet på telefonitjenester i Oslo universitetssykehus HF og pilot SIKT. 

 Effektivisere drift og forvaltning av telekomplattformen i Oslo universitetssykehus HF. 

 Redusere service- og vedlikeholdskostnader knyttet til telekomplattformen Oslo 
universitetssykehus HF. 

 Muliggjøre realisering av stordriftsfordeler i produksjon av tjenester innenfor Oslo 
universitetssykehus HF.  

20 av totalt 70 eksisterende telefonsentraler i Helse Sør-Øst skal saneres i delfase 3.2.2. På dagens 
telekomplattform vedlikeholdes utstyret lokalt der telefonsentralene er plassert i helseforetaket. Ved 
ferdigstillelse av delfase 3.2.2 vil service og vedlikehold kunne utføres sentralt gjennom støtteverktøy 
for drift og overvåkning. Dette vil gi høyere grad av automasjon, tilgang på driftsinformasjon og 
mulighet for 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.  

2.6  Plan 

Forutsatt besluttet oppstart av delfase 3.2.2, vil prosjektet følge tidsplanen vist under med planlagt 
sluttdato for delfasen 30. november 2021. 

 

Figur 1: Overordnet gjennomføringsplan for leveranseområdene i delfase 3.2.2 
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Prosjektets milepæler i gjennomføringsfase 3.2.2:   

ID Milepæl beskrivelse Dato 

MP 1 Oppstart fysisk utrulling Ullevål sykehus 24.03.2021 

MP 2 Hovedandel av terminaler på Ullevål sykehus migrert til regional 
telekomplattform 

30.06.2021 

MP 3 Oppstart fysisk utrulling Rikshospitalet 11.08.2021 

MP 4 Oppstart fysisk utrulling på øvrige lokasjoner Oslo universitetssykehus 25.08.2021 

MP 5 Hovedandel av terminaler på Rikshospitalet migrert til RTP 29.10.2021 

MP 6 Oppstart fysisk utrulling Pilot SIKT, Ringerike sykehus 20.10.2021 

MP 7 Hovedandel av terminaler på øvrige lokasjoner OUS migrert til RTP 21.11.2021 

MP 8 Hovedandel av terminaler på Pilot SIKT migrert til RTP 21.11.2021 

MP 9 Ullevål sykehus ferdigstilt 21.10.2021 

MP 10 Rikshospitalet ferdigstilt 20.12.2021 

MP 11 Øvrige lokasjoner OUS ferdigstilt 20.12.2021 

MP 12 Pilot SIKT ferdigstilt 20.12.2021 

Figur 2: Milepæler i gjennomføringsfasen 3.2.2.  
 

2.7  Økonomi 

Samlet prosjektkostnad for delfase 3.2.2 har en grunnkalkyle på 56,8 millioner kroner. Kostnadene er 
vist i tabellen under og inkluderer merverdiavgift der det er påkrevd.  

  

Figur 4: Prosjektkostnader for prosjekt regional telekomplattform delfase 3.2.2 (tall i tusen kroner). 

Budsjettet for fase 3.2.2 har en økning på 6,6 millioner kroner sammenlignet med estimatet i sak 
033-2019. Merkostnadene skyldes forventet økning i ressurskostnader som følge av bruk av eksterne 
ressurser framfor interne (2,8 millioner kroner), økt antall mobile enheter i pilot Vestre Viken HF (3,2 

Budsjett for fase 3.2.2 (1 000 NOK) Totalt

Interne ressurskostnader 18 700                 

Eksterne ressurskostnader 7 000                   

Sum ressurskostnader 25 700                 

Lokal overlevelse + Diverse 11 200                 

Lisenser 4 200                   

Terminaler 15 700                 

Diverse -                       

Sum anskaffelser 31 100                 

Sum prosjektkostnader SP 56 800                 
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millioner kroner) samt økte kostnader for integrasjon mot alarm- og meldingstjenester (0,6 millioner 
kroner). 

Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett som gir en 
styringsramme (P50) 67,1 millioner kroner og kostnadsramme 75,5 millioner kroner. Standardavvik 
er beregnet til 12,0 %. Størst usikkerhet er knyttet til arbeidet med selve utrullingen av telefoner. 

Samlet estimeres kostnadene for prosjekt regional telekomplattform inkludert alle faser til 375,1 
millioner kroner. 

 

Figur 5: Prosjektkostnader for prosjekt regional telekomplattform i sin helhet (tall i tusen kroner). 
 
 

2.8 Risiko  

Prosjektet har løpende risikovurderinger for å identifisere risiko ved prosjektets leveranser, og for å 
iverksette og følge opp risikoreduserende tiltak. De viktigste risikoene i delfase 3.2.2 er: 

 Dersom mottaksapparatet ikke er tilstrekkelig etablert kan det føre til at gjennomføringen av 
kartlegging, opplæring og utrulling ikke blir gjennomført i tide med planlagt funksjonalitet og 
kvalitet. For å redusere risiko vil prosjektet holde tett dialog med mottaksprosjektet med 
oppfølging av aktivitetene helseforetaket er ansvarlig for. Prosjektet vil benytte erfaringer fra 
tidligere utrulling til å forberede neste fase. Oslo universitetssykehus HF har planlagt og 
budsjettert for sitt mottaksprosjekt, og piloten ved Vestre Viken HF er forankret med 
foretaket. Prosjektet må ha dialog med hvert enkelt helseforetak om hva som kreves i 
mottaksprosjektet. 

 Utilstrekkelig identifisering av tekniske utfordringer i utrulling kan medføre at 
problemstillinger kommer opp på kort varsel, med direkte påvirkning på kritisk linje. For å 
redusere risiko vil prosjektet sikre kontinuitet i det tekniske kjerneteamet fra fase til fase slik 
at erfaringene blir tatt med videre. Videre vil prosjektet fokusere på planlegging og trekke på 
spesialistkompetanse fra våre leverandører. Pilotene som er kjørt så langt har gitt viktige 
læringspunkter, og prosjektet vurderer om det bør kjøres piloter også inn mot de neste 
fasene. 

 Ikke tilstrekkelig trådløs dekning for pilot på SIKT-plattformen kan medføre at prosjektet ikke 
kan tilby trådløse enheter, noe Vestre Viken HF etterspør. Prosjektet vil redusere risiko ved å 
samarbeide med prosjektet som ruller ut Wi-Fi løsningen. Videre vil prosjektet følge opp 
mottaksprosjektet for å bidra til at helseforetaket prioriterer kabling til Wi-Fi-basene. 

 

2.9 Informasjon og involvering  

Prosjekt regional telekomplattform har god dialog og godt samarbeid med relevante interessenter. 
Oppstart av fase 3.2.2 Utrulling Rikshospitalet, øvrige lokasjoner i Oslo universitetssykehus HF og 
Pilot Vestre Viken HF (Ringerike sykehus) er blant annet gitt tilslutning i følgende fora:  

Forankring Gjennomført dato 

STIM Telekom styringsgruppe 09.11.2020 

SP Investeringskomite 23.11.2020 

Prosjektkostnader per fase (1 000 NOK) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt

BP2.0 - Planlegging 7 500         2 800         -             -             -             -             -             10 300          

BP3.1 - Bygg OUS og uplift SIKT -             23 100       9 300         -             -             -             -             32 400          

BP3.2.1 - Utrulling Fase 1 -             12 800       45 600       10 800       -             -             -             69 200          

BP3.2.2 - Utrulling Fase 2 -             -             -             56 800       -             -             -             56 800          

BP3.3 - Bygg HSØ -             -             -             -             22 200       -             -             22 200          

BP3.4 - Utrulling senere faser -             -             -             19 700       64 700       65 400       33 000       182 800        

BP4.0 - Avslutte -             -             -             -             -             -             1 400         1 400             

Sum prosjektkostnader 7 500         38 700       54 900       87 300       86 900       65 400       34 400       375 100        
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STIM programstyringsgruppe 04.12.2020 
Figur 6: Informasjon og involvering  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Prosjektet 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, for å effektivisere drift og forvaltning, samt opprettholde sikker og stabil drift. Overgang til 
ny felles regional telekomplattform er en omfattende oppgave, og det er derfor valgt en faseinndelt 
utrulling. Dette gir mulighet for læring underveis, og gir også en mulighet for endret prioritering 
dersom det skulle oppstå tekniske utfordringer med dagens løsninger eller endringer i Telenor sine 
planer for avvikling. Det gir i tillegg mulighet til å utnytte ny teknologi i prosjektperioden. 

Fase 3.1 Utbygging kjerne Oslo universitetssykehus HF og oppgradering SIKT er ferdigstilt og delfase 
3.2.1 oppstart Oslo universitetssykehus HF er i gjennomføring. Delfase 3.2.2 vil ferdigstille utrullingen 
på Oslo universitetssykehus HF, inkludert utrullingen på Ullevål sykehus og gjennomføre utrulling av 
pilot på Ringerike sykehus i Vestre Viken HF. Piloten på Ringerike sykehus vil gi erfaringer med bruk 
av mobile enheter. Økt bruk av mobile enheter vil kunne gi økte kostnader utover det som er 
forutsatt for prosjektet. Prising av dette vil bli fulgt opp før oppstart av nye utrullingsfaser. 

Administrerende direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til oppstart av gjennomføring av 
regional telekomplattform fase 3.2.2 ferdigstille utrulling i Oslo universitetssykehus HF og pilot 
Vestre Viken HF (Ringerike sykehus) med grunnkalkyle for gjennomføringsfasen på 56,8 millioner 
kroner, styringsramme (P50) på 67,1 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 75,5 millioner 
kroner. Videre at styret tar til etterretning at forslaget innebærer en endring i delingen av 
leveransene mellom delfase 3.2.1 og delfase 3.2.2, jfr sak 033-2019. Styret ber administrerende 
direktør avklare fullmakt for finansieringen med Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

 


