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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 4. februar 2022 

 
 
 
SAK NR 009-2022 
 
 
GJENNOMFØRING AV PROSJEKT TRÅDLØST NETT FASE II – TRINN 1 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt Trådløst nett fase II -  trinn 1, med en grunnkalkyle 
på 53 millioner kroner, styringsramme (P50) på 62 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 
68 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og investeringsbeløp. Investeringsbeløp er 
inklusiv mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva. 

2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 
finansiering. 

 
 
 
 
 
Skøyen, 28. januar 2022 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Saken omhandler oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt Trådløst nett fase II – trinn 1.  
Hensikten med prosjektet er videre utrulling av trådløst nett med full dekning i Helse Sør-Øst.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

For at helseforetakene skal kunne ta i bruk og utnytte mobile arbeidsflater og moderne applikasjoner 
innen varsel-, tale- og melding, forutsettes det full trådløs dekning. Full trådløs dekning betyr trådløs 
dekning både innendørs, i kulverter og utearealer der ansatte forventes å gjennomføre arbeid.   
 
Det er estimert at cirka 35% av bygningsmassen i Helse Sør-Øst er dekket med trådløst nett i dag. 
Mange somatiske sykehusbygg er relativt godt dekket, men kun et fåtall bygg defineres som 
fulldekket. Standarden på øvrige lokasjoner er varierende og det er beregnet behov på om lag 
ytterligere 30 000 aksesspunkter for å dekke hele Helse Sør-Øst.  
 
Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) har med gjennomføring av 
prosjekt Trådløst nett forbedret den trådløse nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-Øst ved å bytte 
utstyr som er end-of-life, samt imøtekommet krav til dekning ved innføringen av tjenesten 
elektronisk kurve (Metavision). I tillegg har Sykehuspartner HF linje levert trådløst nett basert på 
bestillinger direkte fra helseforetakene. Dette har bedret dekningsgraden. Prosjekt Trådløst nett fase 
II skal rulle ut trådløst nett med full dekning i Helse Sør-Øst.  
 
Styret i Sykehuspartner HF vedtok å avslutte prosjekt Trådløst nett innen 31. desember 2021, 
innenfor vedtatt økonomiske ramme, jf. sak 034-2021. Som redegjort for i sak 034-2021 er det 
restanser fra prosjekt Trådløst nett, som er forutsatt fulgt opp gjennom prosjekt Trådløst nett fase II.  
 
Gjennomføring 
Prosjekt Trådløst nett fase II skal levere en tjeneste som skal gjøre at helseforetakene kan ta i bruk 
fremtidige mobile tjenester som krever trådløst nett på en trygg og god måte. I tillegg til å sikre nok 
kapasitet i det trådløse nettet vil full dekning gi et mer driftssikkert miljø med mindre feil, da 
brukeren vil kunne bevege seg fritt rundt med minimal risiko for å tape kontakt med nettverket og 
oppleve frafall av tjenester som tale, varsel og meldinger.  
 
Sykehuspartner HF vil gjennomføre prosjekt Trådløst nett fase II i parallell med STIM prosjekt 
Modernisering av nett. Delingen av prosjektene innebærer følgende avgrensing i leveranser: 
 

- Prosjekt Modernisering av nett: Moderniserer gjennom å harmonisere og standardisere 

lokale nettverk og trådløst nett for å oppnå en standardisering på alle helseforetak innen 

Helse Sør-Øst.  

- Prosjekt Trådløst nett fase II: Bygger ut trådløst nett, det vil si sørger for bedre trådløs 

dekning så helseforetakene skal kunne ta i bruk tjenester innen mobilitet som ofte krever full 

trådløs dekning 

 
Prosjektene vil for å unngå nedskrivninger gjøre fortløpende vurderinger av gjenbruk av utstyr der 

dette eventuelt kommer til utskifting før det er i enden av sin levetid 
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Valg av produkt og leverandør i gjennomføringen av STIM prosjekt Modernisering av nett vil påvirke 

prosjekt Trådløst nett fase II da prosjekt Trådløst nett fase II vil kjøpe inn hardware og tjeneste 

(design) basert på rammeavtalen som inngås i regi av prosjekt Modernisering av nett. En eventuell 

forsinkelse i etablering av rammeavtale i prosjekt Modernisering av nett vil kunne påvirke prosjekt 

Trådløst nett fase II negativt gjennom at bestilling av hardware og oppstart av prøveanskaffelse 

(design) vil forsinkes. Ved utsatt anskaffelse etter mars måned vil prosjektet stanse opp i september. 

Dette er håndtert som en risiko og inkludert i usikkerhetsanalyse i prosjektet.  

Prosjekt Trådløst nett fase II er, jf. sak 034-2021, ved etableringen forankret i Sykehuspartner HF 

linje. Avhengighetene mellom prosjekt Trådløst nett fase II og prosjekt Modernisering av nett er 

imidlertid sterkere enn det ble lagt til grunn i sak 034-2021. Det vil derfor bli gjort en vurdering av om 

det er mer hensiktsmessig å inkludere prosjekt Trådløst nett fase II som en del av program STIM. 

Prosjekt Trådløst nett fase II vil bli gjennomført i trinn. Trinnene vil bli basert på prioritering som 
gjøres sammen med helseforetakene og vil ta hensyn til utrulling av regionale kritiske løsninger som 
forutsetter økt bruk av mobilitet, som prosjekt Helselogistikk, og helseforetakenes oppgradering av 
lokale kommunikasjonsrom. 
 

Trinn 3.1-3.2 – Behov på kort sikt (2022-2023) 
Omfatter utbygging av trådløst nett som er kategorisert som mest kritisk av helseforetakene 
og der det i det nærmeste årene er planlagt å ta i bruk kritiske tjenester innen varsel-, tale- 
og melding, som er avhengige av full trådløs dekning. Trinn 1 inkluderer også restanser fra 
prosjekt Trådløst nett, jf. styresak 034-2021. 
 
Trinn 3.3-3-4 – Behov på middels lang sikt (2024-2025) 
Omfatter utbygging av trådløst nett som er kategorisert som mindre kritisk av 
helseforetakene, og der man i de 2-4 nærmeste årene har planlagt å ta i bruk kritiske 
tjenester som er avhengig av full trådløs dekning defineres med middels prioritet. 
 
Trinn 3.5-3.8 – Behov på lang sikt (2026-2029) 
Utbygging av trådløst nett som er kategorisert som lite kritisk av helseforetakene, og der man 
på lengre sikt vil ha behov for full trådløs dekning defineres med lav prioritet. 

 
Denne saken gjelder gjennomføring av trinn 3.1 (2022) – behov på kort sikt, som inkluderer å sette i 

drift 4.400 aksesspunkter i 2022.     

Oslo universitetssykehus HF har definert en meget stor andel av bygningsmassen som kritisk. På 

grunn av det store omfanget har det vært nødvendig å prioritere gjennomføringen over alle trinnene 

i prosjektet, dette er gjort i samarbeid med helseforetaket.  

Prosjektet er avhengig av at helseforetakene har budsjettert for, og gjennomfører kabling til 

aksesspunkter for å få fremdrift. Usikkerheten er reflektert i usikkerhetsanalyse samt at det er 

definert et realistisk omfang for 2022 i prosjektets planer. Planen prioriterer helseforetak som 

allerede har budsjett på plass, eller som har spilt in behov i nåværende budsjettprosess.  

Alternativ og vurderinger 

Trådløst nett (wifi) er en komplett installasjon for hele Helse Sør-Øst, ute og inne. 5G (LTE) vil kunne 

komplementere trådløst nett i fremtiden. 5G og wifi kan eksistere sammen, men er ikke avhengig av 

hverandre. Det er fult mulig å innføre 5G før, etter eller under installasjon av trådløst nett som et 
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supplement. Slik teknologien er i dag er det ikke aktuelt med en «ny» bærer av datatrafikk innen 

trinn 1, hvilket er i tråd med Sykehuspartner HF sitt arbeid med strategi for bæretjenester.  

Prosjektet har vurdert modell for utrulling basert på erfaring fra STIM prosjekt Trådløst nett, 

leveranser utført av linjen, og har også innhentet erfaringer fra Helse Vest IKT. I konseptutredningen 

anbefales det at fremtidig utrulling gjennomføres til hele bygg, inkludert eventuell uteareal med full 

dekning. Dette vil sikre mest mulig effektivitet, unngå arbeid i samme bygg flere ganger og at hele 

bygg blir klart for å kunne ta i drift tjenester innen mobilitet. Det er i tillegg gjort en vurdering av 

alternativ for gjennomføring:   

 

Alternativ 0 - utbygging av trådløst nett basert på bestillinger av helseforetakene  

Alternativet innebærer at helseforetakenes bestillinger styrer prioritering og at 
helseforetakene finansierer utbyggingen. 
 

Alternativ 1 - fulldekning i Helse Sør-Øst med gjennomføring i prosjekt  

Alternativet innebærer at det etableres et prosjekt med målsetning om å implementere 
trådløst nett med full dekning over hele Helse Sør-Øst. Forslaget sikrer at man understøtter 
regionale prosjekter og vil følge en prioritering som gjøres sammen med helseforetakene. I 
forslaget vil finansiering av hardware og arbeid med trådløst nett gjøres regionalt gjennom 
investeringsmidler allokert til STIM, mens kabling gjennomføres og finansieres av 
helseforetakene gjennom egne investeringsmidler. Dette er samme modell som for prosjekt 
Trådløst nett.  

 
Det er stor utvikling innen område mobilitet, med blant annet behov for tjenester som tale, varsel og 
meldinger der tjenestene forutsetter full trådløs dekning. Sykehuspartner HF vil i fremtiden også 
levere tjenester med kritikalitet 1 på mobile enheter. Det er derfor av stor viktighet at utbygging 
skjer raskt for å møte fremtidig behov. Alternativ 0 vil med stor sannsynlighet kreve betydelig lengre 
tid for å oppnå full trådløs dekning, og helseforetakene vil dermed ikke være klare for å ta i bruk nye 
tjenester raskt nok. Alternativ 0 beregnes å gi en høyre samlet kostnad for å oppnå målet om full 
trådløs dekning. Alternativ 1 vurderes å gi en raskere utbygging og gjennom det sikre nødvendig 
kapasitet på trådløst nett i Helse Sør-Øst slik at helseforetakene kan begynne ta i bruk tjenester 
innen mobilitet, både som egne lokale initiativ og som en del av regionale prosjekter. Alternativ 1 
vurderes også å gi en mer effektiv gjennomføring. Alternativ 1 anbefales derfor, og er lagt til grunn 
for denne saken. 
 
Organisering av arbeidet som et prosjekt sikrer dedikerte ressurser og bedre helhetlig styring, blant 
annet fleksibilitet i bruk av ressurser, ved at ressurser kan flyttes mellom leveranser. En 
prosjektorganisering gjør det enklere å ivareta grensesnitt og avhengigheter til andre prosjekter, til 
helseforetakene og vil gi en effektiv utrulling. For å sikre en mest mulig effektiv utrulling vil prosjektet 
også vurdere bruk av markedet for utvalgte arbeidspakker (design og verifisering), der en pilot på 
gjennomføring av design på cirka 60000 kvadratmeter er inkludert i trinn 3.1 i 2022.  
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Plan  

 
Figur 1 Fremdriftsplan for prosjekt Trådløst nett med trinn 

Plan for hvert trinn vil utgå fra en definert prioritering. Budsjettert finansiering og plan for 
gjennomføring av kabling er et krav for at bygg skal bli en del av planen, sammen med at lokale 
kommunikasjonsrom er i henhold til krav og er riktig dimensjonert.  
Tabell 1 beskriver prosjektets milepæler i trinn 1. For å oppnå mest mulig effektivitet vil prosjektet 
kunne gjøre omprioriteringer hvis det for eksempel viser seg at helseforetak ikke er godt nok 
forberedt med lokal infrastruktur.  
 

ID Aktivitet Dato 

M1 Sykehuset i Østfold HF – Verifisering på gjennomførte bygg 31.03.2022 

M2 Sykehuset Innlandet HF – Deler av Gjøvik sykehus og Lillehammer sykehus 30.09.2022 

M3 Vestre Viken HF – Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus 30.12.2022 

M4 Akershus universitetssykehus HF – Kongsvinger sykehus 30.12.2022 

M5 Oslo universitetssykehus HF – Deler av Radiumhospitalet 30.12.2022 

M6 Sørlandet sykehus HF – Utvalgte bygg 30.12.2022 

M7 Sykehuset Telemark HF – Deler av Skien sykehus 30.12.2022 

M8 Sykehuset Østfold HF – Utvalgte bygg 30.12.2022 

M9 Akershus universitetssykehus HF – Utvalgte bygg 30.12.2022 
Tabell 1 Milepæler prosjekt Trådløst nett fase II  trinn 3.1 

Bygg til respektive leveranser blir valgt ut i samarbeid med helseforetakene.  
 
 

Økonomi  
Samlet prosjektkostnad for prosjekt Trådløst nett fase II (samtlige trinn) er estimert til 307 millioner 
kroner, jf. tabell 2 nedenfor. Tabellen viser forventet kostnad per gjennomføringstrinn og 
prosjektfase, samt grunnlag for tallene og finansieringsform.  
 

 
Tabell 2 Samlet prosjektkostnad for samtlige trinn (tall i MNOK).  

Prosjektfaser Grunnlag Finansieringsform Totalt

(tall i MNOK) NOK

Konsept og planleggingsfase Drift 3

Trinn 3.1 - 2022 (inkl. tidligbestillinger jun 2021 og jan 2022) Grovestimat Drift/investering 53

Trinn 3.2 - 2023 Grovestimat Drift/investering 54

Trinn 3.3 - 2024 Grovestimat Drift/investering 51

Trinn 3.4 - 2025 Grovestimat Drift/investering 41

Trinn 3.5 - 2026 Grovestimat Drift/investering 35

Trinn 3.6 - 2027 Grovestimat Drift/investering 33

Trinn 3.7 - 2028 Grovestimat Drift/investering 25

Trinn 3.8 - 2029 Grovestimat Drift/investering 11

Sum alle faser 307
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Budsjettet for trinn 3.1 er basert på innsatsfaktorene ressurser, anskaffelser av 
nettverkskomponenter og tjenester jf. tabell 3. 
 

 
Tabell 3 Budsjetterte kostnader for trinn 3.1 (tall i MNOK)  

 
Tabell 4 Resultat av usikkerhetsanalysen for trinn 3.1 (tall i MNOK)  

Hovedtyngden av prosjektkostnaden i trinn 3.1 er ressurskostnader og kjøp av aksesspunkter 
inkludert lisenskostnader. Prosjektet har i usikkerhetsanalysen tatt høyde for valutarisiko og 
usikkerhet med prosess for signering av rammeavtale Modernisering av nett og at en eventuell 
forsinkelse med signering av rammeavtale fører til at man bør gjennomføre innkjøp på gammel 
avtale for å ikke forsinke utrulling. Det er og hensyntatt prosjektovergripende usikkerhetsfaktorer 
som at helseforetak ikke har budsjett for kabling, at kommunikasjonsrom ikke er i henhold til 
nødvendige krav og risikoen for en forsinkelse av hardwareleveranser. For å sikre fremdrift av 
restanser er det gjennomført en bestilling av hardware som ble levert i 2021, jf. sak 034-2021, og det 
gjennomføres en anskaffelse pålydende 10,9 millioner kroner som er planlagt levert i andre kvartal 
2022 i tillegg til etablering av en prosjektrigg innen en kostnadsramme på 3,2 millioner kroner. Dette 
bidrar til at omfang og fremdrift for prosjekt Trådløst nett fase II ivaretas for å håndtere ledetider 
frem til investeringsbeslutning for prosjektet, forventet i mars 2022. Bestillingene er inkludert i 
prosjektkostnader for trinn 3.1, men er ekskludert i usikkerhetsanalysen.   

Det vil bli gjennomført design av all aktuell bygningsmasse, designen spesifiserer plassering av 
aksesspunkter for å oppnå god nok dekning. Det er i budsjettet satt av midler til eksternt kjøp av 
design, der det i 2022 skal gjennomføres en pilot. Den vil verifisere prisnivå, kapasitet og kvalitet på 
leveransene og det vil derpå bli vurdert om prosjektet skal fortsette med bruk av markedet eller 
gjennomføre utvalgte aktiviteter med interne eller innleide ressurser. Sykehuspartner HF har 
tidligere gjennomført dette arbeidet i egen regi. Tallene er derfor basert på erfaringstall fra Helse 
Vest IKT som har benyttet markedet til designleveranser.  

Prosjektet forutsetter at helseforetakene finansierer og gjennomfører nødvendig kabling og annen 
tilrettelegging slik at lokale kommunikasjonsrom er i henhold til krav og er riktig dimensjonert. Det er 
etablert en god kontakt med samtlige helseforetak, der forventinger er blitt tydelig adressert, 
prioriteringer avklart og en foreløpig plan presentert.  

Det ble gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektets opprinnelige omfang (trinn 3.1-3.2), der 
rapport ble levert i desember 2021. Etter det har omfang og tid for prosjektets første trinn blitt 

Prosjektkostnader trinn 3.1 (grunnkalkylen) Total 2021 2022

(tall i '000000) NOK NOK NOK

Ressurskostnader 18,8 18,8

Aksesspunkter 14,0 14,0

Kantswitch 3,7 3,7

Design - pilot 1,3 1,3

Linjekort 1,7 1,7

SFP 0,1 0,1

Kabling og tilbehør 0,5 0,5

Network modules 0,2 0,2

Wireless controllers 0,3 0,3

Lisenskostnader 1,4 1,4

Diverse (reise etc) 0,2 0,2

Tidligkjøp aksesspunkter etc jun 2021 10,9 10,9

Total prosjektkostnader trinn 3.1 (grunnkalkylen) 53,1 10,9 42,1

Usikkerhetsanalyse trinn 3.1(tall i MNOK) Sannsynlighet Beløp Betegnelse

Budsjettestimat (grunnkalkyle) 5 % 53 Budsjettestimat

Styringsramme 50 % 62 P50

Kostnadsramme 85 % 68 P85
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redusert til å inkludere 2022. Prosjektet har hensyntatt anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring i ny 
versjon av dokumenter, der bl.a. priser på hardware er basert på rammeavtale i prosjekt 
Modernisering av nett.   

 
Gevinst 
Hensikten med prosjekt Trådløst nett fase II er å levere en tjeneste som skal gjøre at helseforetakene 
kan ta i bruk fremtidige mobile tjenester som krever trådløst nett. Med full dekning vil man få en 
stabil og driftssikker tjeneste som vil bidra til at helseforetakene opplever færre brudd og at 
Sykehuspartner HF sine driftsutfordringer reduseres gjennom færre saker. 
Prosjektet er en forutsetning for at flere andre initiativ og prosjekter skal kunne hente ut gevinster, 
slik som: 

 Helseforetakene kan ta i bruk nye tjenester innen varsel-, tale- og meldinger med ny 
funksjonalitet, som legger til rette for å øke kvalitet av pasientbehandlingen. 

 Helseforetakene kan ta i bruk nye tjenester innen varsel-, tale- og meldingstjenester, med ny 
funksjonalitet som legger til rette for å effektivisere pasientbehandlingen og dermed reduserte 
kostnader knyttet til behandling. 

 Helseforetakene kan ta i bruk nye tjenester som legger til rette for effektivisere arbeid innen 
administrasjon og dermed reduserte kostnader. 

Helselogistikk er et eksempel på en tjeneste som forutsetter trådløs dekning.  

 
 
Prosess 
Prosjekt Trådløst nett fase II har god dialog og samarbeid med relevante interessenter, og trinn 3.1 
har fått tilslutning i prosjektets styringsgruppe, og er tidligere blitt behandlet i porteføljestyret i 
Sykehuspartner HF men da med godkjenning av 2022-2023.  
 
Risiko 
Følgende risikoer som vil kunne redusere prosjektets fremdrift, eller gi økte kostander er avdekket. 
Figur 3 viser risikoer før tiltak.  
 

 

 
Figur 2 Utvalgte risikoer for prosjektet og helseforetakene 
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ID Mulig hendelse Tiltak som vil redusere hendelsens sannsynlighet 
og/eller konsekvens 

 
1 

Manglende finansiering og utbedring av lokal 
infrastruktur kan utsette eller stanse fulldekning 
av trådløst nett på foretakene og derved utsette 
implementering av regionale leveranser 

 Kommunisere tydelige forventninger til 
helseforetakene og sikre info om lokalt 
budsjett fra helseforetakene 

 Etablere en god dialog med helseforetakene og 
anpasse plan basert på helseforetak som har 
budsjettert og kontinuerlig fremdrift 

 
2 

Dagens markedssituasjon med 
leveranseproblemer på verdensmarkedet kan 
føre til lang leveringstid, eventuelt økt pris på 
hardware og utsettelse av implementering 

 Prosjektet planlegger i større grad for 
leveranser, gjennomfører større bestillinger i 
god tid, og distribuerer aksesspunkter fra 
bestillinger på tvers av helseforetak for å 
opprettholde fremdrift 

 Arbeide for å få prioritet på leveranser 

 
3 

Forsinkelse i avtaleprosess i Modernisering av 
nett kan føre til forsinket bestilling av hardware 
og oppstart av prøveanskaffelse (design) og vil 
kunne forsinke utrulling 

 Tett dialog med Modernisering av nett 

 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Trådløst nett er en viktig forutsetning for å kunne ta i bruk nye løsninger på helseforetakene. 
Manglende dekning på trådløst nett kan utsette eller stanse implementering av regionale leveranser, 
og manglende fulldekning vil kunne medføre bortfall av tale og varsel- og meldingstjenester innenfor 
bygg med pasientbehandling. Sykehuspartner HF har gjennomført betydelig utvidelse av det trådløse 
nettet og derved sikret utrulling av blant annet elektronisk kurve, men det er nødvendig å bygge ut 
det trådløse nettet til å gi full dekning.  
 
Med gjennomføring av prosjekt Trådløst nett fase II samles alt arbeid Sykehuspartner HF skal 
gjennomføre for utviding av trådløst nett i eksisterende bygg, og standarden heves for alle 
helseforetak slik at de kan ta i bruk fremtidige mobile tjenester som krever trådløst nett på en trygg 
og god måte. 
 
Gjennomføringen av prosjektet forutsetter at helseforetakene finansierer og gjennomfører 
nødvendig kabling og annen tilrettelegging slik at lokale kommunikasjonsrom er i henhold til krav og 
er riktig dimensjonert. Tett dialog med helseforetakene er viktig og er etablert, der blant annet 
prioritering av bygg er gjennomført og som danner grunnlag for plan for trinn 3.1 For prosjektet blir 
det også viktig med fleksibilitet slik at ressurser kan flyttes hvis det oppstår forsinkelser et sted. 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner gjennomføring av prosjekt Trådløst nett fase 
II -  trinn 3.1, med en grunnkalkyle på 53 millioner kroner, styringsramme (P50) på 62 millioner 
kroner og kostnadsramme (P85) på 68 millioner kroner. Beløpene inkluderer drifts- og 
investeringsbeløp. Investeringsbeløp er inklusiv mva. og driftsbeløp er eksklusiv mva. Videre 
anbefales det at styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt 
for finansiering. 

 


