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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 17. juni 2020 

 
 

SAK NR 045-2020 

 
 

PROSJEKT TRÅDLØST NETT, PROGRAM STIM - FINANSIERING 2020  

 

Forslag til vedtak 

Styret gir sin tilslutning til at fullmakt for finansiering av prosjekt Trådløst nett innenfor en 
styringsramme på 51 MNOK inkl. mva. avklares med Helse Sør-Øst RHF. Dette er i tråd med sak 091-
2018 og vedtatt STIM programplan, sak 080-2019.  

 
 

 

 

 

 

Skøyen, 10. juni 2020 

 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Styret ga i sak 091-2018 12. desember 2018 tilslutning til gjennomføring av prosjekt Trådløst nett, 

med estimert kostnad for 2019 på 64,7 MNOK og 51 MNOK for 2020. Sykehuspartner HF søkte og 

mottok på bakgrunn av dette fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF om finansiering av prosjektet med en 

styringsramme på 64,7 MNOK inkl. mva for 2019. Prosjektet gjennomføres i henhold til plan og har 

behov for å søke Helse Sør-Øst RHF om finansiering for 2020. Per 30. mai er det i 2020 påløpt 11,5 

MNOK.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1  Kort om prosjektet 

En rekke prosjekter og tjenester som tas i bruk i Helse Sør-Øst, administrative så vel som kliniske, 
forutsetter full trådløs dekning med oppetid og stabilitet. Utrulling av trådløst nett til 
helseforetakene er av den grunn tidskritisk og viktig. Høsten 2017 startet arbeidet med å bytte ut 
trådløst nettverksutstyr som er utdatert (End of Life/End of Service) for å imøtekomme krav knyttet 
til IP telefoni, elektronisk kurve, ERP og medikamentell kreftbehandling om delvis eller full trådløs 
dekning.  
 
Prosjekt Trådløst nett skal etablere et moderne, stabilt og sikkert nett med tilstrekkelig kapasitet, 
tilrettelagt for effektiv og trygg samhandling og informasjonsdeling. Prosjektet etablerer en helhetlig 
og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og god oversikt over 
utstyr og aktivitet på nettverket. Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og 
brukerne og understøtte bruk av mobile tjenester.  
 

2.2  Fremdrift 

 Prosjektet styres i henhold til plan, men grunnet Koronasituasjonen har prosjektet hatt begrenset 

fysisk tilgang ved sykehus for ferdigstilling av leveranser. Sluttfasen på noen sykehus er derfor satt 

på vent. Dette vil ikke medføre store endringer for helseforetakene og prosjektet er i løpende dialog 

med respektive foretak for å identifisere muligheter for å gjennomføre utrulling. Fremdriftsplanene 

justeres tilsvarende. 

 
Prosjektet har i 2020 fullført følgende leveranser:  

 Vestre Viken HF – Drammen, Kongsberg, Ringerike og Bærum (siste kvalitetssikring avsluttes 
i august 2020) 

 Akershus universitetssykehus HF – Lørenskog  

 Sykehuset i Telemark HF – Porsgrunn, Skien, Notodden 

 Sykehuset Sørlandet HF – Flekkefjord, Arendal og Kristiansand 

 Sykehuset i Vestfold – Stavern og Tønsberg 

 Sunnaas sykehus HF 
 
Planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2020: 

 Sykehuset Østfold HF – Moss SH, Helsehuset Askim, Haldenklinikken, nytt 
administrasjonsbygg på Kalnes og Åsebråten (DPS i Fredrikstad) 

 Oslo universitetssykehus HF fase 2. 
  
Per 31. mai har Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF Kongsvinger varslet 
utsettelser på nødvendig kabelarbeid og oppgradering av kommunikasjonsrom. Utrullingen av 
trådløst nett må derfor sluttføres i etterkant av disse oppgraderingene, planlagt ferdig Q4 2021: 
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 Akershus universitetssykehus HF, Kongsvinger  

 Sykehuset Innlandet HF – Elverum, Hamar, Tynset, Lillehammer og Gjøvik. 
 

2.3  Økonomi 

Prosjektet ble startet i Sykehuspartner HF 2017 og har søkt finansiering per år. For 2019 mottok 

prosjektet en styringsramme på 64,7 MNOK. Ved utgangen av mai er det i 2020 påløpt totalt 11,5 

MNOK. Estimert styringsramme for prosjektet i 2020 er 51 MNOK, dette er i henhold til sak 091-

2018. Til grunn for estimatet ligger blant annet følgende forutsetninger:  

 Kostnader knyttet til kabling, demontering og montering av aksesspunkt dekkes av 
helseforetakene.  

 Kostnader knyttet til behov for utvidelse av skap i datarom dekkes av helseforetakene. 

 Antall aksesspunkt er basert på foreløpig dekningsanalyse fra enkelte helseforetak og 
områder.  

Som følge av forsinkelser knyttet til Koronasituasjonen og utsettelser på kabelarbeider og 
oppgradering av kommunikasjonsrom ved Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus 
HF, vil prosjektet strekke seg ut over 2020. Totalkostnaden er likevel forventet å være i samsvar med 
sak 091-2018.  
 

3. Administrerende direktørs vurdering 

Finansieringen av prosjektet vil sikre videreføringen av trådløst nett-leveransene som andre 
regionale prosjekter er avhengige av, og at nye tjenester, både pasientkritiske og administrative 
tjenester som er planlagt implementert, vil kunne tas i bruk ved helseforetakene.  

Administrerende direktør anbefaler at prosjekt Trådløst nett videreføres innenfor en styringsramme 
på 51 MNOK inkl. mva, i tråd med sak 091-2018 og vedtatt STIM programplan, sak 080-2019. 
Administrerende direktør vil avklare fullmakt for investeringen med Helse Sør-Øst RHF. 


