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OPPGRADERING TELEFON - PASIENTVARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS  
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Sammendrag:  
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å godkjenne en investering på kr 915.000 til en 
ny løsning for trådløs telefoni og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved 
økt låneopptak. Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med at kommunen skal avvikle den interne telefonsentralen ved Øyer 
helsehus vil det være behov for en ny løsning for trådløs telefoni og varsling av 
pasientanrop (mobilt vaktrom).  Telefonene som benyttes i dag, som er av type Ascom 
Myco1 og 2, er integrert med telefonsentralen og pasientvarslingssystemet. Dagens 
telefonsentral vil uansett blir tatt bort av Telenor i forbindelse med utfasing av fast 
telefoniløsning tidlig i 2022. 
 
Som løsning velges nå en Ascom Myco3. Myco 3 er en Android Enterprise smarttelefon med 
både WiFi og 4G radio som ivaretar sikkerhetsaspektene til Google for sikker og trygg 
oppgradering med nye versjoner av firmware og software. Enheten har en syklus på inntil 5 
år med sikkerhetsoppdateringer. Myco 3 er basert på Androidplattformen og vil oppleves 
som en hvilken som helst Android mobiltelefon, men smarttelefonen har en del ekstra 
egenskaper som er spesielle da den er utviklet for bruk i helsevesenet.  
 
Kostnaden for dette er beregnet til 915.000 kroner inkl. MVA. Dette inkluderer innkjøp av 
29 stk telefoner med ladeutstyr, endringer i meldingsserver, programmering, idriftsetting 
samt bistand fra Ikomm. Det er også lagt inn 10 % for uforutsatte kostnader. 
 
Investeringen fører også med seg en økt driftskostnad på årlig 85.000 kroner, som tas inn i 
driftsbudsjettet til høsten. 
Oversikt over årlige driftskostnader:  

Aktivitet Ny kostnad EKS: Kostnad 
Serviceavtale Ascom 235 000 115 000 
Serviceavtale Ikomm 102 000 102 000 
Årlig oppgradering utstyr   60 000    60 000 
Abonnement Telenor   70 000               0 
Driftskostnader dagens sentral              0 105 000 



   
Sum driftskostnader 467 000 382 000 

 
 
Vurdering:  
Kommunen har vært i en prosess med utfasing av eldre telefonsentraler for å få en mer 
fremtidsrettet løsning for både telefoni og pasientvarslingssystem. Den gamle sentralen ved 
Øyer helsehus vil bli koblet ut. Det legges derfor fram sak om tilleggsbevilgning.  
 
Det er også vurdert at det er behov for servicefunksjon 24/7 fra Ascom mot i dag 08.00- 
22.00. Risikoen for bortfall av pasientvarslingssystemet på natt er ikke tilfredsstillende 
sikret i forhold til liv og helse i dag.   
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 915.000 til en ny løsning for trådløs 
telefoni og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
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