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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2021 
 
 
 
Sak 021-2021 

Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for delfase 3.2.2 i prosjekt regional 
telekomplattform  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 2 (delfase 3.2.2) i prosjekt regional 

telekomplattform i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 57,5 millioner 
kroner (P85-estimat; 2021-kroner). Fase 2 av prosjektet omfatter resterende overgang 
til ny telekomplattform for Oslo universitetssykehus HF og gjennomføring av en pilot 
ved Vestre Viken HF.  
 

2. Styret ber om at prosjektet legges fram for ny behandling før det videreføres ut over 
aktivitetene beskrevet i vedtakspunkt 1. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. mars 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Sykehuspartner HF gjennomfører program for standardisering og IKT-infrastruktur-
modernisering (STIM) hvor prosjektet regional telekomplattform inngår. Gjennom 
prosjektet skal dagens lokale og utdaterte telefonsentraler erstattes med en regional og 
moderne telekomplattform. Prosjekt regional telekomplattform er delt i flere delfaser. Styret 
godkjente gjennomføring av fase 1 av prosjektet ved behandling av sak 087-2019.  
 
Styresaken omhandler investeringsfullmakt til Sykehuspartner HF for gjennomføring av fase 
2 (delfase 3.2.2) av prosjektet regional telekomplattform. Denne delfasen omfatter 
resterende innføring ved Oslo universitetssykehus HF og en pilotering av 
telekomplattformen ved Vestre Viken HF.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn 
Telefonitjenester er en kritisk tjeneste for helseforetakene. Dagens telekomplattform er i all 
hovedsak basert på lokalt plasserte telefonsentraler som krever stedsnær service og 
vedlikehold. Løsningene driftes på hver enkelt lokalisasjon 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 
gjennom prosjektet regional telekomplattform er ferdigstilt. Avviklingen berører hele Norge, 
og det er også andre aktører som har behov for ISDN-teknologien etter 2022. 
 
Investeringssøknaden som legges frem i denne saken er innenfor administrerende direktørs 
fullmakt, men er del av en større omlegging med et totalomfang som krever styrebehandling. 
Den foregående delfasen (3.2.1), som styret godkjente ved behandling av sak 087-2019 
Prosjekt regional telekomplattform, finansieringsfullmakt til Sykehuspartner HF, innebar 
oppstart av innføring ved Ullevål sykehus og Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus 
HF. Denne saken gjelder resterende innføring ved Oslo universitetssykehus HF og 
gjennomføring av en pilotering av telekomplattformen ved Vestre Viken HF. Det er behov for 
å gjennomføre en pilot ved Vestre Viken HF da dette helseforetaket vil være det første store 
helseforetaket som tar i bruk ny regional telekomplattform fra SIKT-plattformen (Sunnaas 
sykehus HF bruker allerede løsningen fra SIKT-plattformen). 
 
Søknaden om finansieringsfullmakt ble behandlet av styret i Sykehuspartner HF i styresak 
091-2020 Regional telekomplattform, gjennomføring av fase 3.2.2. Styret i Sykehuspartner HF 
fattet følgende enstemmige 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.  
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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.  

 
Leveranseplan for delfase 3.2.2 
Prosjektets overordnede plan tilsier at innføring til det siste helseforetaket i regionen 
ferdigstilles i mars 2024. Planen vil bli vurdert ved hvert beslutningspunkt framover, basert 
på læring og erfaring fra foregående faser. Det kan vise seg nødvendig å forsere planen, 
spesielt grunnet Telenors planer for å terminere ISDN. 
 
Prosjektleveransene for delfase 3.2.2 er som følger:  

• Installere ca. 15 400 telefoner til brukere ved Ullevål sykehus (arbeid overført fra 
delfase 3.2.1, se omtale under økonomi), Rikshospitalet og rundt 50 mindre 
lokalisasjoner ved Oslo universitetssykehus HF, samt til deltakere i piloteringen ved 
Vestre Viken HF  

• Etablere nødvendige integrasjoner mot eksisterende systemer for å kunne 
gjennomføre innføringen ved de ulike lokalisasjonene  

• Bygge opp reservedelslager for gjenbrukbare telefoner og komponenter til bruk i 
områder som ikke er migrert over til regional telekomplattform  

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

 
Milepælene for delfase 3.2.2 er som vist i tabell 1.  
 

MP # Beskrivelse  Dato 
1 Oppstart fysisk innføring Ullevål sykehus 24.03.2021 
2 Hovedandel terminaler ved Ullevål sykehus migrert 30.06.2021 
3 Oppstart fysisk innføring Rikshospitalet 11.08.2021 
4 Oppstart fysisk innføring øvrige lokalisasjoner Oslo universitetssykehus HF 

(OUS) 
25.08.2021 

5 Hovedandel terminaler ved Rikshospitalet migrert 29.10.2021 
6 Oppstart fysisk pilot SIKT-plattformen, Ringerike sykehus, Vestre Viken HF 20.10.2021 
7 Hovedandel terminaler ved øvrige lokalisasjoner OUS migrert 21.11.2021 
8 Hovedandel terminaler i pilot SIKT-plattformen migrert 21.11.2021 
9 Ullevål sykehus ferdigstilt 21.10.2021 

10 Rikshospitalet ferdigstilt 20.12.2021 
11 Øvrige lokalisasjoner OUS ferdigstilt 20.12.2021 
12 Pilot SIKT-plattform ferdigstilt 20.12.2021 

Tabell 1 Beskrivelse av milepæler i 2021 for delfase 3.2.2 

 
Gevinster  
Ved gjennomføring av delfase 3.2.2 kan Sykehuspartner HF realisere følgende gevinster:  

• Sanere 20 av totalt 70 eksisterende telefonsentraler i Helse Sør-Øst 
• Opprettholde sikker og stabil drift av telekomplattform, samt ivareta tilgjengelighet 

og kvalitet på telefonitjenester for Oslo universitetssykehus HF 
• Effektivisere drift og forvaltning av telekomplattform for Oslo universitetssykehus HF   
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• Redusere service- og vedlikeholdskostnader knyttet til telekomplattform for Oslo 

universitetssykehus HF 
• Muliggjøre realisering av stordriftsfordeler i produksjon av tjenester for Oslo 

universitetssykehus HF  
 
Utstyr til dagens telekomplattform vedlikeholdes lokalt der telefonsentralene er plassert i 
helseforetaket. Ved ferdigstillelse av delfase 3.2.2 vil service og vedlikehold for Oslo 
universitetssykehus HF 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 kost/nytte-analysene er reduksjonen i 
service- og vedlikeholdskostnader proporsjonal med framdriften i prosjektet. 
 
Økonomi 
Samlet prosjektkostnad for delfase 3.2.2 har en grunnkalkyle på 41,1 millioner kroner. 
Kostnadene er vist i tabell 2 og inkluderer merverdiavgift der det er påkrevd. 
 

Beskrivelse av kostnader (tusen kroner) Beløp 
Interne ressurskostnader 18 700 
Eksterne ressurskostnader 7 000 
Sum ressurskostnader 25 700 
Tekniske tiltak for tilgang til eksisterende telekomtjenester (end of life) 11 200 
Lisenser 4 200 
Sum anskaffelser 15 400 
Sum prosjektkostnader delfase 3.2.2 (grunnkalkyle) 41 100 

Tabell 2 Beskrivelse av prosjektkostnader for delfase 3.2.2 

 
Helseforetakene har ulik vurdering av hva slags type telefonapparater (terminaler) de skal ha, 
dvs. andelen IP-fasttelefoner og mobile IP-telefoner. Telefonifunksjonalitet på PC (softphone) 
vurderes kun å være aktuelt som et supplement til andre type telefoner. Oslo universitets-
sykehus HF erstatter i hovedsak dagens fasttelefoner med nye IP-fasttelefoner. Vestre Viken HF 
ønsker en større andel mobile IP-telefoner, noe som vil bli testet ut ved piloten i helseforetaket. 
I estimatene fra Sykehuspartner HF inngikk også kostnader til telefonapparater. Kostnadene 
for selve telefonapparatene skal imidlertid dekkes av helseforetakenes egne lokale IKT-
investeringer, og det tildeles derfor ikke investeringslikviditet til Sykehuspartner HF for disse 
anskaffelsene. For delfase 3.2.2 er denne kostnaden estimert til 15,7 millioner kroner, og 
kommer i tillegg til beløpene i tabell 2.  
 
I tidligere planer var arbeidet med etableringen av innføringsorganisasjonen med tilhørende 
prosesser og verktøy planlagt delt mellom delfase 3.2.1 og 3.2.2. Arbeidet er imidlertid 
utført i sin helhet i delfase 3.2.1. I tillegg er innføringen ved Ullevål sykehus utsatt fra delfase 
3.2.1 til delfase 3.2.2. Kostnaden for innføring ved Ullevål sykehus er i samme 
størrelsesorden som den delen av kostnaden for etablering av innføringsorganisasjonen 
som er flyttet fra delfase 3.2.2 til delfase 3.2.1. Dvs. at disse to kostnadspostene utligner 
hverandre i begge delfasene, og at styringsrammen for delfase 3.2.1 overholdes. 
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Budsjettet for delfase 3.2.2 er økt med 3,4 millioner kroner sammenlignet med estimatet 
utarbeidet i forbindelse med oppstart av forrige delfase. Endringen skyldes en større andel 
eksterne ressurser enn estimert i forrige delfase (2,8 millioner kroner) og 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-estimat) på 50,2 millioner kroner og kostnadsramme (P85-estimat) på 
57,5 millioner kroner. I disse beløpene er kostnader til telefonapparatene holdt utenfor. 
Usikkerhetsavsetningen på 7,3 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Prosjektet finansieres innenfor Sykehuspartner HF sitt budsjett for 2021, og er innarbeidet i 
økonomisk langtidsplan 2021-2024.  Total prosjektkostnad for innføring av regional 
telekomplattform estimeres til ca. 291 millioner kroner. Tabell 3 viser foreløpig 
kostnadsfordeling per fase for hele prosjektperioden. 
 

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 
oppgradering SIKT 

- 23 100 9 300 - - - - 32 400 

BP3.2.1 – Innføring fase 1 ekskl. 
terminaler 

- 9 700 33 00 10 100 - - - 52 800 

BP3.2.2 – Innføring fase 2 ekskl. 
terminaler 

- - - 41 100 - - - 41 100 

BP3.3 – Bygg HSØ - - -  22 200 - - 22 200 
BP3.4 – Innføring senere faser 
ekskl. terminaler 

- - - 13 600 46 300 47 000 23 800 130 700 

BP4.0 – Avslutning - - - - - - 1 400 1 400 
Sum prosjektkostnader 7 500 35 600 42 300 64 800 68 500 47 000 25 200 290 900 

Tabell 3 Oversikt prosjektkostnader for hele prosjektperioden 

I tillegg til prosjektkostnadene på 291 millioner kroner kommer mottakskostnader i 
helseforetakene med ca. 31 millioner kroner og utgifter til telefonapparater med til sammen 
ca. 84 millioner kroner.  
 
Den totale prosjektkostnaden har økt med 18 millioner kroner sammenlignet med anslaget 
fra delfase 3.2.1. Dette forklares i hovedsak av økte kostnader i planleggingsfasen med 1,5 
millioner kroner, forsinkelser (se omtalt under nåverdiberegning) som utgjør til sammen 
9,8 millioner kroner, dyrere integrasjoner med 1,6 millioner kroner, behov for ekstern 
bistand og kompetanse/ekspertise med til sammen 2,8 millioner kroner og forventede økte 
kostnader til innføring med 1,5 millioner kroner. 
 
Nåverdien av totalprosjektet er negativ med 310 millioner kroner, jamfør tabell 4. 
 

Tall i millioner kroner 
Fase 3.2.1 

2019 
Fase 3.2.2 

2020 Endring 
Netto nåverdi -297 -310 -13 

Tabell 4 Nåverdi i prosjektet, beregnet med 6% diskonteringsrente 
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Nåverdiberegningen omfatter kontantstrømmen fra prosjektets levetid inkludert utgifter til 
telefonapparater og mottakskostnader ved helseforetakene. Lavere nåverdi sammenlignet 
med beregninger gjort ved behandling av delfase 3.2.1, skyldes forsinkelser og noe høyere 
kostnadsestimater. Forsinkelsene er forårsaket av at byggingen av kjernen i 
telekomplattformen i fase 3.2.1 var mer omfattende enn antatt. Arbeidet ble også forsinket 
om følge av koronapandemien. Piloten og innføringen ved Oslo universitetssykehus HF er 
forsinket med ni måneder. Som redegjort for tidligere i saken er estimatet for delfase 3.2.2 
økt med 3,4 millioner kroner. Det bemerkes at nåverdien i prosjektet forutsetter kun 
fasttelefoner, bortsatt fra piloteringen av mobile IP-telefoner ved Vestre Viken HF. 
 
Risiko 
De viktigste risikoene i delfase 3.2.2 er: 

• Forsinkelser og/eller for dårlig kvalitet i mottaksprosjektet ved Oslo 
universitetssykehus HF. 
Viktigste tiltak er at prosjektet har tett dialog og oppfølging med 
mottaksprosjektet.  

• Tekniske problemer med løsningen som identifiseres ved innføring av løsningen 
til stadig nye brukergrupper. 
Viktigste tiltak er at prosjektet arbeider for å ha kontinuitet og 
spesialistkompetanse i det tekniske kjerneteamet fra fase til fase, slik at 
erfaringene blir tatt med videre. 
Et annet tiltak er gjennomføring av piloten ved Vestre Viken HF som første store 
helseforetak på SIKT-plattformen som tar i bruk den nye telekomplattformen. 

• Ikke tilstrekkelig trådløs dekning for pilot på SIKT-plattformen kan medføre at 
prosjektet ikke kan tilby trådløse IP-telefoner slik Vestre Viken HF ønsker. 
Viktigste tiltak er at prosjektet samarbeider med prosjektet som oppgraderer det 
trådløse nettet i helseforetakene for å oppnå tilstrekkelig trådløs dekning.  

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Prosjekt regional telekomplattform er et av prosjektene i STIM-programmet. Prosjektet 
gjennomføres for å sørge for fortsatt høy tilgjengelighet og kvalitet på telefonitjenester også 
etter at Telenor har avviklet ISDN-teknologien som dagens telefonsentraler bygger på. En 
regional telekomplattform skal effektivisere drift og forvaltning, samt opprettholde sikker 
og stabil drift. Overgang til ny regional telekomplattform er en omfattende oppgave, og 
Sykehuspartner HF har derfor valgt en faseinndelt innføring. 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 Telenors planer for avvikling.  
 
Administrerende direktør er tilfreds med at prosjektet er risikobasert og faseinndelt. Dette 
reduserer kompleksitet og gjennomføringsrisiko, samt at erfaringer fra tidligere faser kan 
bygges inn i planlegging av de nesten fasene. I tillegg legger en slik tilnærming til rette for å 
kunne utnytte potensiell teknologiutvikling.  
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Fase 3.1 utbygging kjerne Oslo universitetssykehus HF og oppgradering SIKT er ferdigstilt og 
delfase 3.2.1 innføring fase 1 ved Oslo universitetssykehus HF er nå i gjennomføring. Innføring 
av fase 1 (delfase 3.2.1) av prosjekt regional telekomplattform ble behandlet av styret i Helse 
Sør-Øst RHF den 17. oktober 2019, jf. styresak 087-2019. Det har vært noen utfordringer 
med gjennomføring av denne delfasen, men prosjektet har sammen med Oslo 
universitetssykehus HF funnet løsninger og dette legger derfor et godt grunnlag for neste 
delfase. Planlagt avslutning av delfase 3.2.1 er ved utgangen av september 2021 og det 
forutsettes at styringsrammen for delfasen overholdes.   
 
I delfase 3.2.2 vil innføringen ved Oslo universitetssykehus HF ferdigstilles og det 
gjennomføres pilot med regional telekomplattform på Ringerike sykehus i Vestre Viken HF. 
Piloten på Ringerike sykehus vil også gi nyttige erfaringer med bruk av mobile IP-telefoner.  
  
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner gjennomføring av fase 2 (delfase 
3.2.2) i prosjekt regional telekomplattform i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme 
på 57,5 millioner kroner (P85; 2021-kroner). Fase 2 av prosjektet omfatter resterende 
overgang til ny telekomplattform for Oslo universitetssykehus HF og gjennomføring av en 
pilot ved Vestre Viken HF. Videre anbefaler administrerende direktør at styret ber om at 
prosjektet legges frem for ny behandling før det videreføres ut over aktivitetene beskrevet i 
vedtakspunkt 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 

Link til vedlegg: 
• Styresak 091-2020 i Sykehuspartner HF, Regional telekomplattform, gjennomføring av fase 3.2.2  

https://sykehuspartner.no/Styremter/122020/091-2020%20-
%20Regional%20telekomplattform%20-
%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20fase%203.2.2.pdf 

• Protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF av 9. desember 2020 
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/002-2021%20-
%20Godkjenning%20av%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2009.12.2020.pdf 

https://sykehuspartner.no/Styremter/122020/091-2020%20-%20Regional%20telekomplattform%20-%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20fase%203.2.2.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/122020/091-2020%20-%20Regional%20telekomplattform%20-%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20fase%203.2.2.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/122020/091-2020%20-%20Regional%20telekomplattform%20-%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20fase%203.2.2.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/002-2021%20-%20Godkjenning%20av%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2009.12.2020.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/022021/002-2021%20-%20Godkjenning%20av%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2009.12.2020.pdf
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