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PROSJEKT 5G INNENDØRS MOBILDEKNING, GJENNOMFØRINGSFASE  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt 5G innendørs 
mobildekning til etterretning.  

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om saken.   
 
 
 
 
 
Skøyen, 2. mars 2022 
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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. Plan for programperioden og detaljerte leveranseplaner 

per prosjekt i gjennomføringsfase inneværende år er omtalt i STIM programplan 2022-2023, jf. sak 

008-2022. Prosjekter som er klare for gjennomføring fremlegges styret for godkjenning fortløpende.  

 

I denne saken orienterer administrerende direktør om oppstart av gjennomføringsfasen for prosjekt 

5G innendørs mobildekning, prosjektet er innenfor fullmakten til Sykehuspartner HF. 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

På oppdag fra Helse Sør-Øst RHF har Sykehuspartner HF program STIM gjort en konseptstudie av 

hvordan 5G-teknologi kan tas i bruk for å sikre robust innendørs mobildekning i nye og eksisterende 

sykehusbygg i regionen. 

 

Helse Sør-Øst skal i perioden fram til 2030 gjennomføre en rekke byggeprosjekter som inkluderer 

store investeringer i teknologi. Prosjekt 5G innendørs mobildekning skal ha et spesielt fokus på 

byggeprosjektene for nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen og 

deres behov for moderne infrastruktur, herunder innendørs mobildekning som erstatning for annen 

eksisterende, men gammel infrastruktur.  

Konseptstudien, som ble gjennomført fra mars til desember 2019, og videreført i konseptbevisfasen 

fra juni 2020 til april 2021, bidro til å finne svar på om 5G-teknologi i mobilnettet kan dekke 

helseforetakenes behov for å: 

 Ivareta tilgang til sikre og stabile mobile tjenester for ansatte, pasienter og pårørende 

 Understøtte kritiske tjenester som f.eks. redundant bæretjeneste og tjenester med krav til 

lav forsinkelse i nettet (alarmer/varslinger) 

 Bidra til å ta i bruk nye og innovative tjenester, som f.eks. lokalisering/posisjonering, tingenes 

internett (IoT) og maskin-til-maskin kommunikasjon i både nye og eksisterende sykehusbygg. 

 

Hensikt 

Prosjektet skal anskaffe rammeavtale med operatører for avrop av en tjeneste (Infrastructure as a 

Service(IaaS)) for 4G/5G innendørs mobildekning, etablere en tjeneste for 4G/5G innendørs 

mobildekning i Sykehuspartner HF og gjennomføre nødvendige tester av den samlede 

tjenesteleveransen fra Sykehuspartner HF og rammeavtaleleverandøren.  

 

Resultatmål og leveranser  

Prosjektet skal gjennomføre en anskaffelse av 4G/5G innendørs mobildekning som en tjeneste ved å:  

 anskaffe en rammeavtale for avrop av en tjeneste (IaaS) for 4G/5G innendørs mobildekning. 

 etablere en tjeneste for 4G/5G innendørs mobildekning i Sykehuspartner 

 gjennomføre nødvendige tester av den samlede tjenesteleveransen fra Sykehuspartner HF og 

rammeavtaleleverandøren. 

 

Forventet nytte 

Prosjektets leveranser legger til rette for fremtidige stordriftsfordeler i Helse Sør-Øst ved 

standardisert bærertjeneste inngått via rammeavtale og spart anskaffelseskostnad ved å legge til 

rette for en felles anskaffelse for byggeprosjektene ved avrop på rammeavtalen.  

Fremtidige effekter er knyttet til økt sikkerhet og tjenestekvalitet ved redundante IKT bæretjenester, 

5G som tillegg til 4G og WIFI vil understøtte økt bruk av eksempelvis mobile tjenester. 
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Prosjektleveransene muliggjør forbedret sikkerhet gjennom bruk av lisensierte frekvenser(spektrum), 

sanering av utgått utstyr og forbedret driftssikkerhet for intern digital kommunikasjon på 

sykehusene. Effektene blir realisert i leveranse-prosjekter, enten i byggeprosjekter eller separate 

leveranser.  

 

I tillegg er det vurdert at 4G/5G innendørs mobildekning vil muliggjøre ibruktakelse av flere nye og 

avanserte tjenester i Helse Sør-Øst som eksempelvis fjernkirurgi, lokalisering og 

posisjoneringstjenester, fjernstyrte robottjenester og liknende. 

 

Handlingsalternativ 

Den innledende konseptstudien frembrakte fire konseptuelle hovedalternativer som ble vurdert: 

 Alternativ 0, Ikke gjøre noe. Mobildekning innendørs baseres på utendørs nettverk. 

o Forkastet grunnet dårlig innstråling fra utendørs nettverk i nye sykehusbygg pga 

moderne, miljøriktige fasadematerialer. Støtter ikke autonomitet. 

 Alternativ 1, Intern radiodekning med integrasjon mot alle mobiloperatører. 

o Forkastet grunnet at det ikke støtter autonomitet. Begrenset mulighet for 

oppgradering til ny funksjonalitet. 

 Alternativ 2, Intern radiodekning og lokalt mobil kjernenettverk med støtte for data. 

Integrasjon mot alle mobiloperatører. 

o Anbefales videreført. 

 Alternativ 3, Intern radiodekning og komplett mobil kjernenettverk. Integrasjon mot alle 

mobiloperatører. 

o Forkastet grunnet at Helse Sør-Øst allerede har en egen telefoniløsning (regional 

telekomplattform) og derfor ikke trenger en ekstra intern mobiltelefoniløsning. 

 

Alternativene 0, 1 og 3 ble besluttet forkastet av prosjektets styringsgruppe. 

Alternativ 2 ble besluttet videreutviklet i konseptbevisfasen. I stedet for å anbefale en spesifikk 

teknisk løsning, ble anbefalingen omarbeidet til å gjelde anskaffelse av innendørs mobildekning som 

en tjeneste. Dette begrunnet med at teknologien i dag er umoden og i en rivende utvikling. 

 

Plan 

Prosjektet planlegger med en gjennomføringsfase fra 1. januar 2022 til 30. juni 2023. 

 

Figur 1: Overordnet gjennomføringsplan for leveranseområdene 
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Prosjektets milepæler i gjennomføringsfasen:  

Milepæl  Dato  Beskrivelse 

KPA3 17.01.2022 Godkjenning - gjennomfør utlysning 

KPA4 24.08.2022 Kontroll/orientering dialogfase 

KPA5 01.10.2022 Godkjenning - signering avtale 

LT1A 17.10.2022 Avrop på rammeavtale gjennomført 

LT1B 16.01.2023 Installasjon i testområdet gjennomført, klar for integrasjon og test. 

LT1C 31.03.2023 Integrasjoner og test gjennomført 

LT2A 20.01.2023 Avrop på rammeavtale gjennomført 

LT2B 24.03.2023 Installasjon i testområdet gjennomført, klar for integrasjon og test. 

LT3C 26.05.2023 Integrasjoner og test gjennomført 

TE1 01.03.2022 Tjenesteansvarlig og tjenesteutvikler rollene er besatt 

TE2 13.05.2022 Kompetanseoppbygging gjennomført 

TE3 26.05.2023 Tjenesten er etablert i Sykehuspartner sin tjenestekatalog 

BP4 02.06.2023 Verifisere at leveranser er godkjent. Beslutte oppstart avslutningsfase 

BP5 30.06.2023 Sluttrapport godkjent, prosjektet lukkes. 
Tabell 1: Milepæler i gjennomførings- og avslutningsfasen.  

 

2.1 Prosjektkostnader 

Prosjektets gjennomføringsfase og avslutningsfase er estimert til 15,4 millioner kroner, og løper fra 1. 

januar 2022 til 30. juni 2023. 

 

Figur 2: Samlet estimert fasekostnad (tall i tusen kroner). 

 

Rammeavtalen vil fremforhandles uten kjøpsforpliktelser. Det legges opp til at helseforetakene og 

byggeprosjektene initierer og finansierer tjenesten som avropes på rammeavtalen for innendørs 

mobildekning sammen med nødvendige interne integrasjonstjenester fra Sykehuspartner HF. Typiske 

integrasjonstjenster vil være å integrere bæretjenesten 4G/5G innendørs mobildeknings-tjeneste 

med de tjenestene som skal benytte den, f.eks alarm- og meldingstjenester og trådløs telefoni. 

Anbefalingen om å anskaffe innendørs mobildekning som en tjeneste medfører at eierskap til 

utstyret vil ligge hos leverandøren. Det er imidlertid viktig at det i forhandlingene tas hensyn til at 

leverandøren kan byttes ved fornyelse av rammeavtalen, og at dette skal kunne skje uten å måtte 

bytte utstyret. 

 

Risiko  

Prosjektet vurderer at fremdriftsplanen for gjennomføringsfasen ligger på kritisk linje for 

byggeprosjektet nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, og at alle risiki og avhengigheter som 

kan medføre forsinkelser er kritiske. Særlig har prosjektet identifisert risiko knyttet til resultatet av 

arbeidet med en strategi for bæretjenester og har som risikoreduserende tiltak derfor bistått med 

innspill og kapasitet til dette arbeidet. Konsekvensen ved forsinkelser kan bli at byggeprosjekt nytt 

klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet ikke får benyttet rammeavtalen og må anskaffe løsninger 

selv. 
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Informasjon og involvering  

Prosjektet har gjort et omfattende arbeid med å informere og involvere viktige interessenter i 

planene der et utvalg er vist tabellen under. I tillegg er eier orientert om saken. 

 

Møtepunkt Gjennomført dato 

Styringsgruppe 10.11.2021 

Sykehuspartner HF arkitekturråd  15.11.2021 

Helseforetakenes SPOC-samling med program STIM  09.12.2021 

STIM programstyringsgruppe 16.12.2021 

Teknologiledermøtet Helse Sør-Øst 12.01.2022 
Figur 6: Informasjon og involvering  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Helse Sør-Øst kan få innovasjonskraft ved å utnytte fremtidig funksjonalitet som en standardisert 

tjeneste for 4G/5G innendørs mobildekning vil kunne tilby. Prosjekt 5G innendørs mobildekning skal 

anskaffe innendørs mobildekning som en tjeneste. Oppstart av gjennomføringsfasen er godkjent i 

STIM programstyringsgruppe og er innenfor administrerende direktørs fullmakt.  

  

Administrerende direktør er opptatt av å sikre fremdrift i prosjektet. En forsinkelse kan medføre at 

byggeprosjektene Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet og Nytt sykehus i Drammen ikke får 

benyttet rammeavtalen og må anskaffe løsninger for mobildekning selv, eller implementere 

utdøende bæretjenester for kritiske alarm- og meldingstjenester og trådløs telefoni, og dermed øke 

teknisk gjeld. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om oppstart av gjennomføringsfasen 

for prosjekt 5G innendørs mobildekning til etterretning, og at styret ber administrerende direktør 

informere Helse Sør-Øst RHF om saken.   

 
 

 


