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Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2018/103-10   Tom Robert Elvebu, 91 66 24 80 Tromsø, 12. mars 2018 

 

 

Styresak 022-2018   Utbygging av trådløse nett i Helse Nord – 
igangsettelse av planfase 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar igangsetting av planfase for utbygging av tråløsnett til 
orientering 

Formål/sammendrag 

Bakgrunn 

Helse Nord IKT iverksatte med bakgrunn i styresak 24-2017 et konseptarbeid med å kartlegge 
behovet for utbygging av trådløse nett i Helse Nord (vedlegg 1). Dette arbeidet ble gjennomført 
som en GAP analyse av Skarpe etter følgende metode: 

 

 

 

Saksutredning 

Med bakgrunn i analysen er det gjort overordnede økonomiske vurderinger basert på kostnad 
per kvadratmeter. Hensikten er å gi en indikasjon hva den totale utbyggingen vil koste. En 
forutsetning for vurderingen er at det legges opp til lik standard og det er ikke hensyntatt en 
eventuell konstadreduksjon ved å bygge videre på eksisterende anlegg og å redusere omfanget 
av utbyggingen. Det er heller ikke hensyntatt der pågående investeringer er budsjettert 
gjennom utbyggingsprosjekter eller øvrige IKT prosjekter.  

Det er behov for, i dialog med Helseforetakene, å spesifisere både behov og løsningsforslag på 
hvert enkelt bygg for å få mer eksagte kostnadsberegninger. I tillegg er det behov for å 
tydeliggjøre driftskostnader og fordelingsnøkler på både investeringer og driftskostnader før 
en eventuell gjennomføringsfase besluttes.   
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Med nevnte forutsetninger er totalkostnadsestimatet for utbyggingen av trådløse nett i Helse 
Nord følgende: 

HF 
Totalt antall 
kvadratmeter Kostnader  Kommentar 

Sum oppgradering NLSH  16060 kr 2 332 000 

NLSH Campus Y fløy er beregnet med 480 
kvm, samme som Ø-fløy, da vi ikke har 
mottatt antall kvm her for Y-fløy.  

Sum oppgradering HLSH 860 kr 126 000   

SUM oppgradering 
FMSH 10250 kr 1 495 000 

Inkluderer Alta Knutsengården som ikke har 
klinisk drift pr i dag. 

Sum oppgradering UNN 206569 kr 29 779 000   

Prosjektledelse   kr 4 488 750 

Antall dager for gjennomføringsfasen er 
hentet fra «Plan trådløst nett Helse Nord». 
Inkluderer en prosjektleder (kr 1200/time) 
og en planlegger/kontroller (kr 900/time) 

Sum totalprosjekt 233739 kr 38 220 750   

 

I tillegg er det gjort en beregning etter samme modell av allerede igangsatte tiltak og disse 
fordeler seg som følger: 

Igangsatte prosjekt KVM igangsatt Kostnader 

FMSH 51 028 kr 7 438 114 

HLSH 48 790 kr 7 127 430 

NLSH 109 900 kr 15 954 686 

UNN 26 200 kr 3 768 285 

Sum igangsatte prosjekt 235 918 kr 34 288 515 

 

Totalt gir dette en utbyggingskostnad for trådløse nett på 72 MNOK.  Utbyggingstid er beregnet 
til å være på om lag 20 måneder, hvorav ca. 4 måneder går med til planfasen. Det er beregnet 
en årlig driftskostnad på 1 MNOK som ikke inkluderer økt reinvesteringsbehov. 

GAP analysen skisserer 3 alternative modeller for utrulling, hvor alternativ 3, en styrt utrulling 
i regionen, er anbefalt.  

Planfasen vil ha som oppdrag å konkretisere behov, utarbeide løsningsforslag, etablere 
leverandørstrategi, konkretisere utrullingsmodellen og gjennomgå de totaløkonomiske 
konsekvensene av utbyggingen. 

Planfasen har en estimert kostnad på 1,3 MNOK. 

Administrerende direktørs Vurdering/konklusjon 

Det er gjennomført en ekstern GAP analyse av behovet for utbygging av tråløse nett i Helse 
Nord. Det er gjort noen overordnede totaløkonomiske vurderinger og det er synliggjort et 
nåsituasjonsbilde. Nåsituasjonsbildet peker på at den allerede påbegynte utbyggingen av 
tråløsnett videreføres med en tettere styring fra Helse Nord IKT. Dette arbeidet organiseres 
som et prosjekt og det igangsettes med bakgrunn i GAP analysen en planfase for om lag 1,3 
MNOK. Planfasen vil danne grunnlaget for beslutning om gjennomføring av utbyggingen og 
hvordan utrullingen bør gjennomføres. Det har i GAP analysen vært en god dialog med 
Helseforetakene er dialogen er avgjørende i den videre prosess.  
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Med bakgrunn i gjeldende fullmakts regime er overgang til planfasen besluttet og rigging av 
denne fasen er igangsettes snarest. Styret orienteres om beslutningen.  

 

 

 

Tromsø, 12. mars 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
VEDLEGG: 

1. GAP-rapport  Kartlegging av Trådløst nett Helse Nord 
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