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SAK NR 034-2020 
 
 
PROSJEKT TRÅDLØST NETT – ENDRING AV PROSJEKTOMFANG  

  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret godkjenner revidert plan og omfang for prosjekt Trådløst nett, og ber administrerende 
direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF. 
 

2. Styret ber administrerende direktør fremlegge plan for det resterende arbeidet som en del av 
prosjekt Trådløst nett fase II. 

 

 

 

 

 

Skøyen, 14. april 2021 

 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder  

Prosjekt Trådløst nett har levert et standardisert trådløst nettverk og skiftet ut End of life-utstyr ved 

alle helseforetak. Det gjenstår arbeid ved Akershus universitetssykehus HF, lokasjon Kongsvinger 

sykehus, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF. Endrede forutsetninger for prosjekt 

Trådløst nett tilsier en forsinkelse i fremdriften og en totalprognose for prosjektet som ligger 

betydelig over styringsrammen. I saken gjennomgås ulike handlingsalternativer samt anbefaling.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Bakgrunn 

Hensikten med prosjekt Trådløst nett er å forbedre den trådløse nettverksinfrastrukturen i Helse 

Sør-Øst. Prosjektet er en del av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 

(STIM). Prosjektet har rullet ut et standardisert trådløst nettverk og skiftet ut End of life-utstyr ved 

Akershus universitetssykehus HF, lokasjon Nordbyhagen, Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas sykehus 

HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. 

Det gjenstår arbeid ved Akershus universitetssykehus HF, lokasjon Kongsvinger sykehus, Sykehuset 

Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF.  

Prosjektet fikk i 2018 en styringsramme for 2019-2020 på 115,6 MNOK, jf. styresak 091-2018. 

Prosjektet har fått finansiering på årlig basis. Styret ga i styresak 045-2020 tilslutning til finansiering 

for resterende del, samtidig som det ble godkjent en videreføring av prosjektet ut 2021. At 

prosjektet ble videreført ut 2021 var i hovedsak som følge av utsettelser på kabelarbeider og 

oppgradering av kommunikasjonsrom ved Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus 

HF. Fullmakt ble gitt av Helse Sør-Øst RHF i brev av 20. august 2020. Basert på status på det 

tidspunktet var det forventet at totalkostnaden ville være i samsvar med sak 091-2018.  

Endrede forutsetninger 
Det har vært flere endringer i forutsetningene for prosjektet som har påvirket prosjektet negativt: 

 Økt krav til dekning i regionale leveranser og endring i helseforetakenes behov har medført 

installering av et høyere antall aksesspunkter enn opprinnelig beregnet per helseforetak.  

 Eldre bygningsmasse med tykke murvegger o.l. har ved enkelte helseforetak gjort det 

nødvendig med et høyere antall aksesspunkt enn beregnet for å sikre tilstrekkelig dekning. 

 Økt pris på aksesspunkter som følge av oppgradering til neste generasjon utstyr fra 

leverandør.  

 Forsinket oppgradering av lokale kommunikasjonsrom ved enkelte helseforetak, som gjør at 

prosjektet må avvente videre prosjektgjennomføring. 

 Utrullingen av trådløst nettverk har krevd økt kapasitet i lokalt nettverk (fiberkort) ut over 

det som var estimert. 

 Forsinkelser grunnet koronapandemien. 

Programmet har omtalt endrede forutsetninger gjennom tertialrapportering for 2. og 3. tertial 2020 

(jf. styresak 006-2021 og 073-2020). 

Handlingsalternativer  

De endrede forutsetningene gir en stor usikkerhet for både tid og kostnad, og det er ikke mulig å 

gjennomføre planlagt omfang innenfor budsjettet. Dette gir et behov for å revurdere resterende del 
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av prosjektgjennomføringen. I tillegg er det slik at nye regionale løsninger som forutsetter økt bruk 

av mobilitet, for eksempel prosjekt Helselogistikk, stiller økte krav til det trådløse nettet på 

helseforetakene fremover. Dette er krav som er utover det som ligger i omfanget for prosjekt 

Trådløst nett. Sykehuspartner HF har derfor under etablering prosjekt Trådløst nett fase II som skal 

håndtere disse nye kravene, og det er naturlig å se prosjektene i sammenheng. Følgende alternativer 

er vurdert: 

Alternativ 1: Redusere omfanget til lokasjoner som er klare, og avslutte prosjektet i 2021 innenfor 

styringsrammen på 115,6 MNOK. Gjøvik sykehus, Lillehammer sykehus og deler av Moss sykehus tas 

ut av omfanget. Dette restomfanget foreslås håndtert som en del av et nytt prosjekt Trådløst nett 

fase II i Sykehuspartner HF linje, jfr. nedenfor. 

Alternativ 2: Øke prosjektets styringsramme fra 115,6 MNOK til 141,6 MNOK, og forlenge prosjektets 

tidsramme til medio 2022. Dette vil gi helseforetakene lengre tid til utbedring av 

kommunikasjonsrom og således redusere prosjektrisikoen, men med risiko for ytterligere forsinkelse 

og økte kostnader. 

Endrede forutsetninger for prosjekt Trådløst nett, spesielt mangelen på nødvending finansiering og 

oppgradering av lokale kommunikasjonsrom og kabling ved helseforetakene, samt behov for flere 

aksesspunkter, har en negativ effekt på prosjektets fremdrift, omfang og kostnader. En forlengelse 

av prosjektets tidsramme, jf. alternativ 2, vil redusere risikoen, men det vurderes at det fortsatt er 

høy risiko for ytterligere forsinkelser med påfølgende økning i kostnader. Alternativ 1 vil gi en 

restanse da det vil være lokasjoner som ikke blir oppgradert som planlagt. Å samle arbeidene som 

skal gjøres innen området trådløst nett i ett prosjekt vil også være mer kostnadseffektivt enn å ha to 

prosjekter i delvis parallell innen samme område. Prosjekt Trådløst nett fase II vil bli forankret i 

linjeorganisasjonen. Det vurderes som hensiktsmessig da arbeidet krever kontinuerlig 

livssyklusforvaltning og en samlet prioritering av behov og krav fra helseforetak og regionale 

leveranser. For 2021 er det avsatt midler i budsjett for program STIM som forventes å dekke behovet 

for investeringsmidler i 2021 for prosjekt Trådløst nett fase II. Det er også satt av midler i økonomisk 

langtidsplan 2022-2025 til videre utrulling av trådløst nett. 

Sykehuspartner HF anbefaler derfor alternativ 1; redusere omfanget i prosjekt Trådløst nett og 

etablere prosjekt Trådløst nett fase II for å håndtere økte krav til dekning som følge av nye regionale 

løsninger og bestillinger fra helseforetakene samt restansen fra prosjekt Trådløst nett.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF har gjennom prosjekt Trådløst nett gjennomført betydelige oppgraderinger. 

Endrede forutsetninger gir prosjekt Trådløst nett utfordringer både på tid og kost. Kostnadene er økt 

som følge av behov for flere aksesspunkter og forsinkelser på oppgradering av lokale 

kommunikasjonsrom. Samtidig har Sykehuspartner HF under etablering prosjekt Trådløst nett fase II 

for å møte nye behov innen området trådløst nett. Prosjekt Trådløst nett fase II vil planlegges i tråd 

med oppgraderingene av lokale kommunikasjonsrom og krav i henhold til regionale leveranser og 

behov, og vil gjennomføres av linjen i Sykehuspartner HF. Administrerende direktør vil komme 

tilbake til styret med en sak om etablering av prosjekt Trådløst nett fase II. 

Administrerende direktør anbefaler derfor styret å redusere omfanget og avslutte prosjekt Trådløst 

nett innenfor eksisterende styringsramme og oversende saken til Helse Sør-Øst RHF, samt at 

administrerende direktør kommer tilbake til styret med plan for de resterende arbeidene som en del 

av plan for prosjekt Trådløst nett fase II.  


