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1. Kartlegging trådløst nett Helse Nord  

1.1 Utdrag fra mandat  
Dette oppdraget inngår i konseptutredningen for prosjektet Digital plattform telekommunikasjon. Et 

sammendrag av denne rapporten inngår i Prosjektforslaget fra konseptutredningen.  

For å kunne tilby kritiske tjenester som tale- og alarmtjenester over et trådløst nettverk, må det 

gjennomføres en strukturert utrulling innenfor hvert HF. En regional utrulling av trådløst nett vil også 

legge til rette for andre tjenester (som elektronisk kurve) og møte forventninger fra ansatte og 

pasienter.  

Per i dag er det tilgjengeliggjort trådløst nettverk i deler av regionens bygningsmasse, basert på 

bestillinger fra det enkelte HF, men dette er så langt utført i begrensede områder som nye bygg eller 

enkelte avdelinger i gammel bygningsmasse.  

Dette innebærer at tjenestekvalitet må defineres, slik at brukerne opplever lik kvalitet på tjenesten 

når man beveger seg rundt i bygget. Når tjenestekvalitet og dekningsgrad er definert, vil det bli 

utarbeidet en «GAP-rapport» som sammenligner nå-situasjonen med fremtidige behov, samt 

anbefaler prosjekter som må utføres for å lukke gapet.  

 

1.2 Dekningskrav og kvalitet  
I dag er det variert dekningsgrad og tjenestekvalitet for trådløst nett i Helse Nords bygningsmasse. 

Nettverkene har blitt implementert over tid, med varierende kvalitet, og etter lokale behov med 

tilhørende bestilling fra de forskjellige HF.  

Helse Nord IKT ønsker nå å standardisere kvaliteten i det trådløse nettet og har satt en standard som 

dekker behovene for telemetri, tale og posisjonering.  

Brukeren vil alltid har tilgang på 3 aksesspunkt på 5Ghz-nettet på min -67 dBm. -67dBm er den 

signalstyrken som kreves for å få tale over IP, tale over trådløst nett og videostrømming/-

konferanse.  

For å sikre høy tilgjengelighet for trådløst nett på akuttsykehus, vil det bli satt opp egne trådløs-

kontrollere lokalt. Andre lokasjoner vil knyttes opp til nærmeste akuttsykehus via en kontroller.  

 

1.3 Metode  
Kartleggingen har omfattet alle lokasjoner (bygg) som så langt ikke er utbygd med trådløst nett. Bygg 

som det ved kartleggingstidspunket allerede er bestilt trådløst nett for, inngår ikke i kartleggingen og 

kostnadsberegningene. Arbeidet har foregått etter følgende metode:  

 

Figur 1 Metode 
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• Prosjektet har laget skjematikk for utfylling av status på trådløst nett  

• Skjematikk omforent i møte med alle HF og HNIKT  

• Omforent skjema gjennomgått og sendt ut til alle HF  

• Mottatte skjema fra HF har deretter utgjort grunnlaget for HNIKT sin gjennomgang av 
prosjektstatus (sammenstilling av informasjon; bestilt utstyr, foranalyse, implementert)  

• HNIKT har laget kostnadsestimat for å bringe gjenværende lokasjoner opp til ønsket kvalitet   
 

Innsamlet datagrunnlag i punktene over er utgangspunkt for anbefalingene i denne rapporten.  
 

1.4 Kostnadselementer – kalkylegrunnlag  
Helse Nord IKT anslår at hvert trådløst aksesspunkt dekker mellom 80-120 kvadratmeter, der eldre 

bygningsmasse vil befinne seg på nedre del av skalaen, mens nyere bygg, som f.eks. består av mer 

lettvegger, vil befinne seg på øvre del. I våre estimater har vi for enkelthetsskyld benyttet 100 kvm 

pr aksesspunkt.  

Følgende kostnadselementer inngår for hvert aksesspunkt:  

• Hardware AP (aksesspunkt)  

• Lisens AP  

• Vedlikehold pr år AP (Pålagt kostnad 1. år ved investering)  

• Redundant kontroller (Pålagt kostnad 1. år ved investering)  

• Vedlikehold redundant kontroller (Pålagt kostnad 1. år ved investering)  

• Teoretisk radioplanlegging (basert på 900kr/t)  

• Leveransetest (fysisk radiomåling, basert på 900kr/t)  

• Konfigurasjon av trådløst nett-kontroller (1 konsulenttime/AP)  

• Prosjekttimer (1 konsulenttime/AP)  

• Kabling (kabel + arbeid)  

• Svitsjport (oppgraderingskostnad)  

• Montasje AP (monteringskostnad tredjeparts leveranse)  
 

Det bemerkes at prisen vil være en omtrentlig sum, og må ikke ansees som et fasitsvar på kostnader 

pr prosjekt. Det vil under teoretisk radioplan, samt leveransetesten, komme frem eksakt hvor mange 

AP som må monteres. Det vil kunne være både færre og flere AP enn beregnet i denne rapporten.  

 

1.5 Avgrensninger og forutsetninger 
Prosjektet har ikke kartlagt infrastruktur for hver lokasjon i HFene, da dette ikke inngår i prosjektets 

mandat. Med infrastruktur i denne sammenheng menes kablet spredenett, kapasitet på kantsvitsjer, 

plass i datarom etc. Det er, som tidligere nevnt, i beregningen tatt med behov for kabling og 

kapasitet for endeutstyr. 

Dekningskravet beskrevet i kapittel 1.2, er forutsatt tilstrekkelig for å ivareta fremtidig behov for 

tale, posisjonering og andre tjenester som skal benytte det trådløse nettet. 

Priser pr prosjekt som er utregnet i kartleggingen forutsetter at antall kvadratmeter mottatt fra HF 

er korrekt.  
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AMK og Ambulansestasjoner er ikke inkludert i denne rapporten.  

Brutto kvadratmeter som er innrapportert fra HF er innvendig bygg. Utvendig areal er ikke tatt med.  

Kostnad på allerede igangsatte prosjekt er beregnet på tilsvarende måte som for anbefalte prosjekt. 

 

1.6 Andre prosjekter  
Flere ulike, lokale prosjekter har så langt vært drivere for implementering av trådløst nettverk i HF.  

Elektronisk kurve skal etter hvert benyttes i alle avdelinger, men vil først bli implementert i intensiv- 

og operasjonsavdelinger. For disse avdelingene er ikke trådløst nettverk en forutsetning. Vi har lagt 

utrullingsplan for Elektronisk kurve til grunn for vår planlegging.  

 

2. GAP-rapport  
Vedlegg 2 til denne rapporten inneholder ferdig utfylt skjema fra alle 4 HF, samt tilleggsinformasjon 

fra HN-IKT.  

 

2.1 Finnmarkssykehuset  
Det er pr i dag initiert prosjekt og bestilt TRÅDLØST NETT for de etterfølgende adresser. Disse inngår 

ikke i beregningene i kapittel 2.1.1.  

• Kirkenes nye sykehus: dekning for alle tjenester - prosjektet under implementering 

• Hammerfest sykehus: TRÅDLØST NETT bestilt, og prosjektet er igangsatt og under 
implementering. Pr nåværende tidspunkt, ikke 100% dekning for alle tjenester 

• Alta Nærsykehus: Byggeprosjekt som inkluderer Alta Helsestasjon. Planlagt trådløst nett 
dekning for alle tjenester, foranalyse er igangsatt og prosjekt er under planlegging.  

• SANKS Rus Karasjok (Finnmarksklinikken): Byggeprosjekt. Utbygging på 750 kvm som skal 
ferdigstilles i løpet av 2018.  

 

2.1.1 Anbefalte prosjekter Finnmarkssykehuset 

For DPS Øst-Finnmark, SANKS Karasjok, SANKS DPS Lakselv, Spesialistlegesenter Karasjok, SANKS RUS 

Karasjok, Alta Helsesenter samt Alta Knutsengården er det implementert trådløst nett for 10 år 

siden, men dette er ikke med en kapasitet som kan kjøre mobile enheter, voice eller posisjonering, 

kun trådløst nett til laptops. Dette er lokasjoner som vil måtte få utvidet kapasitet på trådløst 

nettverk, og prosjekt må igangsettes.  
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Bygg Adresse 
Antall 
kvm 

 Pris pr bygg 
100m2  

Kommentar 

Hammerfest 
søsterhjem 

Sykehusveien 35 3 200  kr       467 000  
Devis dekning for Wifi i dag, men 
Ikke dekning for mobile enheter/ 
voice/posisjonering 

Karasjok 
Spesialistlegesenter 

Raddeviessogeaidnu, 
Karasjok 

550  kr         80 000  
Finnes trådløst nett i dag, men 
Ikke dekning for mobile enheter/ 
voice/posisjonering 

SANKS Karasjok 
Stuorraluohkka 34, 
Karasjok 

2 700  kr       394 000  
Finnes trådløst nett i dag, men 
Ikke dekning for mobile enheter/ 
voice/posisjonering 

SANKS DPS Lakselv 
Helsetunveien 2, 
Lakselv 

2 000  kr       292 000  
Finnes trådløst nett i dag, men 
Ikke dekning for mobile enheter/ 
voice/posisjonering 

DPS Øst-Finnmark 
Tana 

Maskevarreveien 1, 
Tana 

1 600  kr       233 000  
Finnes trådløst nett i dag, men 
Ikke dekning for mobile enheter/ 
voice/posisjonering 

Alta Knutsengården Løkkeveien 33 200  kr         29 000  

Er ikke meldt inn klinisk drift i 
dette bygget, men det er pr i dag 
ikke dekning for mobile 
enheter/voice/posisjonering 

SUM oppgradering 
Finnmarkssykehuset 

  10 250  kr   1 495 000  
Inkluderer Alta Knutsengården 
som ikke har klinisk drift pr i dag. 

Tabell 1 Finnmarkssykehuset 

 

Prisberegning:  

• Det er totalt for Finnmarkssykehuset beregnet 6 stk. trådløs kontrollere som til sammen kan 
håndtere maks 4500 AP, det vil si maks 60 000 brukere.  

• For Finnmarkssykehuset er det beregnet en gjennomsnittlig pris pr AP på kr 14.004 (ref.  
kapittel 1.3).  

• Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter investering, basert på 1 AP pr 100 kvadratmeter er for 
Finnmarkssykehuset kr 140.  

 

2.2 Helgelandssykehuset  
Det er pr i dag initiert prosjekt og bestilt trådløst nett for de etterfølgende adresser. Disse inngår 

ikke i beregningene i kapittel 2.2.1.  

• Mosjøen, Somatikk, Psykiatri og BUP, samt Mosjøen administrasjonsbrakke som ikke pr i dag 
har klinisk drift. Foranalyseprosjekt er igangsatt, men implementeringsprosjekt er ikke 
startet.  

• Mo i Rana sykehus og Psykiatri. Foranalyseprosjekt er igangsatt, men 
implementeringsprosjekt er ikke startet.  

• Sandnessjøen sykehus, samt administrasjonsbrakka som pr i dag ikke har klinisk drift. 
Bestilling på trådløst nett er mottatt av HNIKT, men foranalysen eller prosjekt er ikke 
igangsatt.  
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2.2.1 Anbefalte prosjekter Helgelandssykehuset  

 

Bygg Adresse 
Antall 
kvm 

 Pris pr bygg 
100m2  

Kommentar 

Brønnøysund Skulesvei 14 860 kr 126 000 Wifi ikke bestilt 

Sum oppgradering HLSH   860 kr 126 000   

Tabell 2 Helgelandssykehuset  

Prisberegning:  

• Det er totalt for Helgelandssykehuset beregnet 4 stk. trådløs kontrollere som kan håndtere 
maks 3000 AP, det vil si maks 40 000 brukere. 

• For Helgelandssykehuset er det beregnet en gjennomsnittlig pris pr AP på kr 14.024 (ref. se 
kapittel 1.3).  

• Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter investering, basert på 1 AP pr 100 kvadratmeter er for 
Finnmarkssykehuset kr 140. 
 

2.3 Nordlandssykehuset  
Det er pr i dag initiert prosjekt og bestilt trådløst nett for de etterfølgende bygninger. Disse inngår 

ikke i beregninger under kapittel 2.3.1.  

• Nordlandssykehuset Campus, K-fløy, HN-fløy og G-fløy, fullt implementert dekning i hele 
fløyen.  

• Nordlandssykehuset Campus, AB-fløy er i gang med oppgradering og trådløst nett er en del 
av prosjektet. Foranalyse er gjort og prosjektet igangsatt, men ikke implementert.  

• Nordlandssykehuset Campus, S-fløy og R-fløy, noen arealer og etasjer er renovert og full 
dekning på trådløst nett implementert. Men disse bør gjennomgås for å få hele bygget opp 
på rett kvalitet.  

• Nordlandssykehuset Rønvik – Neståsen – Fullt implementert dekning i hele bygget.  

• Nordlandssykehuset Rønvik – Mellomåsen, RQ-Fløy, A-fløy, BCDE-Fløy, FGHIN-fløy og L-fløy 
er under utbygging og trådløst nett er en del av prosjektet, ferdigstilles mars 2018.  

• Gravdal Lofoten ble utbygd i september 2017, og trådløst nett var en del av dette prosjektet. 

• Stokmarknes nye sykehus har fullt implementert dekning i hele bygget.  

 

2.3.1 Anbefalte prosjekter Nordlandssykehuset  

Nordlandssykehuset Campus, fløy Ø, O og Y samt Stokmarknes gamle sykehus har kun sporadisk 
dekning på trådløst nett, og må oppgraderes.  
 
NLSH Campus, fløy Ø og Y har begge «ikke-klinisk» drift, men inneholder kontorer for leger og bør 

dermed oppgraderes.  

I tabellen under er bygninger på samme adresse sammenstilt. 
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Bygg Adresse Antall kvm 
 Pris pr bygg 

100m2  
Kommentar 

NLSH Campus Bodø 11 460 kr 1 664 000 

Gjelder O, S, R og Ø-fløy. Y-fløy har ikke 
klinisk drift, men bør oppgraderes da den 
inneholder kontor til leger. Har ikke antall 
kvadratmeter til denne fløyen, men har 
gått ut ifra samme antall kvadratmeter 
som Ø-fløy (480) 

Stokmarknes - 
Gml sykehus 

Stokmarknes 4 600 kr 668 000 

Gjelder både Adm fløy F, Kjøkkenfløy R og 
Psyk fløy V. 
Sporadisk dekning i for eksempel møterom 
eller spesielle behandlingsrom 

Sum 
oppgradering 
NLSH  

  16 060 kr 2 332 000 

I totalsummen for antall kvadratmeter og 
kroner er NLSH Campus Y fløy beregnet 
med 480 kvm, samme som Ø-fløy da vi 
ikke har mottatt antall kvm her 

Tabell 3 Nordlandssykehuset 

Prisberegning:  

• Det er totalt for Nordlandssykehuset beregnet 8 stk. trådløs kontrollere som kan ta maks 
6000 AP, det vil si maks 80 000 brukere. 

• For Nordlandssykehuset er det beregnet en gjennomsnittlig pris pr AP på kr 13.939 (ref. 
kapittel 1.3).  

• Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter investering, basert på 1 AP pr 100 kvadratmeter er for 
Nordlandssykehuset kr 139.  

 

2.4 UNN 
Det er i Tromsø bevilget penger til utrulling av trådløst nett innenfor eksisterende bygg og nye A-

fløy.  

UNN Breivika PET-senter og A-fløy: På disse lokasjonene er det pågående byggeprosjekter, hvor 

oppgradering av trådløst nett har vært en del av prosjektet. Disse byggene er derfor ikke med i 

oversikten i kapittel 2.4.1.  

Det er noe usikkerhet på dekningsgrad i disse byggene etter utbyggingen, og HN-IKT vil måtte foreta 

en leveransetest på nyåret. Dette for å sikre at dekningsgraden og tjenestekvalitet er god nok for 

telemetri og posisjonering. Inntil denne testen er utført, vil HN-IKT kun levere gjestenett over det 

trådløse nettet.  

 

2.4.1 Anbefalte prosjekter UNN 

Oppgradering av UNN Narvik, samt Nordlandsklinikken og Ofoten Psykiatriske er tatt med i 

beregningen under. Disse prosjektene må vurderes, da det skal bygges et nytt sykehus som skal ta 

over for det eksisterende, samt bygninger i Håkvik. Det nye sykehuset skal stå etter planen stå ferdig 

i 2022.  
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I tabellen under er bygninger med samme adresse sammenstilt.  

Bygg Adresse Antall kvm 
 Pris pr bygg 

100m2  
Kommentar 

UNN sykehus 
Breivika 

Sykehusveien 38 100 389 kr 14 472 000 
Fløy A, B, C, D, E 
Har trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

UNN Harstad St Olavs gate 70 28 953 kr 4 174 000 
Har trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

UNN Narvik 
sykehus 

Sykehusveien 3 13 879 kr 2 001 000 
Har trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

UNN Longyearbyen 
sykehus 

Longyearbyen, 
Svalbard 

1 767 kr 255 000 
Har trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

Åsgård Åsgårdveien 40 39 799 kr 5 737 000 

Bygg 1-12 + Rehab S04 og 
LEV11 
Bortsett fra bygg 6 har alle 
trådløst nett-dekning i dag, 
men kvaliteten er for dårlig 

Færingen Åsgård Åsgårdveien 18 2 824 kr 407 000 
Har trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

Brus (Barne og 
Ungd.psyk) 

Hansine Hansens vei 
92 

6 987 kr 1 007 000 
Har trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

Nordlandsklinikken Buveien 75, Håkvik 3 098 kr 447 000 
Har ikke trådløst nett pr i 
dag. 

Ofoten Psykiatriske 
Senter 

Buveien 62 
8520 Ankenesstrand 

2 479 kr 357 000 
Har delvis dekning på 
trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

DPS Silsand Hallveien 4, Silsand 3 135 kr 452 000 
Har ikke trådløst nett pr i 
dag. 

DPS Storslett 
Sonjatunveien 11, 
Storslett 

1 360 kr 196 000 
Har ikke trådløst nett pr i 
dag. 

DPS Storsteinnes Storsteinnes 1 899 kr 274 000 
Har delvis dekning på 
trådløst nett i dag, men 
kvaliteten er for dårlig 

Sum oppgradering 
UNN 

  206 569 kr 29 779 000   

Tabell 4 UNN 

Prisberegning:  

• Det er totalt for UNN beregnet 10 stk. trådløs kontrollere som kan ta maks 7500 AP, det vil si 
maks 100 000 brukere.  

• For UNN er det beregnet en gjennomsnittlig pris pr AP på kr 13.839 (ref. kapittel 1.3).  

• Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter investering, basert på 1 AP pr 100 kvadratmeter er for 
UNN kr 138.  
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3. Oppsummeringer og hovedfunn   

3.1 Regional oversikt – ikke-igangsatte prosjekt – kvadratmeter   
Tabellen under viser oversikt over antall kvadratmeter pr HF fordelt på igangsatte og ikke igangsatte 

prosjekt. 

UNN: A-fløya og PET-senter er igangsatt og ikke tatt med i oversikten. Har ikke mottatt info hvor 

mange kvm disse 2 byggene omfatter, men har funnet et tall ved søk på internett. Kvaliteten på 

trådløst nett i disse byggene er usikker og leveransetest må gjøres av HN-IKT, ref. merknad i kapittel 

2.4.  

Finnmarkssykehuset: Har 18450 kvm bygningsmasse som skal selges, disse er ikke tatt med i totalen i 

tabellen under.  

HF 
Antall kvm 
totalt 

Antall kvm ikke 
igangsatt 

Antall kvm 
igangsatt 

Antall kvm 
ferdigstilt 

Finnmarskssykehuset 61 278 10 250 51 028 0 

Helgelandssykehuset 49 650 860 48 790 0 

Nordlandssykehuset 125 960 16 060 51 540 58 360 

UNN 232 769 206 569 26 200 0 

Totalt HN 469 657 233 739 177 558 58 360 

 

Tabell 5 Regional oversikt – kvadratmeter  

 

 

Figur 2 Regional oversikt – antall kvadratmeter  
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3.2 Regional oversikt – ikke-igangsatte prosjekt - bygg/adresse  
Tabellen under inneholder oversikt over antall bygg/adresser som er mottatt fra HF i 

kartleggingsprosessen, fordelt på ikke igangsatte og igangsatte prosjekt. På UNN og 

Nordlandssykehuset er det meldt inn flere bygninger pr adresse.  

 

HF / antall bygg Totalt 
Ikke 
igangsatt Igangsatt Ferdigstilt Kommentar 

UNN 32 30 2 0 
Antall inneholder flere bygg 
med samme adresse 

Nordlandssykehuset 23 6 7 10 
Antall inneholder flere bygg 
med samme adresse 

Helgelandssykehuset 9 1 8 0   

Finnmarkssykehuset 18 9 9 0 
2 er under implementering, 
men ikke ferdig 

Totalt hele regionen 82 46 26 10   
Tabell 6 Regional oversikt - antall bygg  

 

 

Figur 3 Regional oversikt - antall bygg  

 

3.3 Prosentvis andel av utbygging pr HF  
Det er stor forskjell mellom de fire HF i regionen, hvor mye bygningsmasse som må oppgraderes. 

UNN står for hele 88,4% av den kommende utbyggingen, mens Helgelandssykehuset allerede har 

initiert oppgradering av de fleste bygg i HF, og vil dermed står for bare 0.4%.  
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3.4 Kostnader for oppgradering pr HF   
Det er også beregnet en tentativ kostnad for prosjektledelse. Den omfatter én prosjektleder og én 

prosjektmedarbeider.  

Alle kostnader er eksklusive mva.  

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   
Tabell 8 Totalkostnader  

 

HF % andel pr HF 

Sum oppgradering NLSH  6,9% 

Sum oppgradering HLSH 0,4% 

SUM oppgradering FMSH 4,4% 

Sum oppgradering UNN 88,4% 

Tabell 7 Prosentvis fordeling pr HF 
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Figur 4 Kostnadsfordeling pr HF 

 

3.5 Driftskostnader 
Erfaringstall fra HN-IKT angir 2-4 kr pr. kvadratmeter i driftskostnader pr år for drift av trådløst nett. 

Ikke-igangsatte prosjekter vil således medføre ekstra driftskostnader for regionen på ca. 1 MNOK pr 

år når det benyttes 4 kr pr kvadratmeter.  

 

3.6 Totalt kostnadsbilde 
For å få opp et omtrentlig totalt kostnadsbilde for standardisert trådløst nett for regionen, har 

prosjektet også foretatt en beregning av kostnadene for utrulling av trådløst nettverk i allerede 

igangsatte prosjekter (bestilt av HF). Det er benyttet samme kalkyle som for ikke-igangsatte bygg, og 

at én AP dekker 100 kvm.  

Tabellen under viser antall kvadratmeter innlevert på allerede igangsatte prosjekt (bestilt + 

byggeprosjekt) pr HF, mens tabell 10 viser totalt antall kvadratmeter og kostnad i regionen fordelt på 

allerede igangsatte prosjekt og anbefalte prosjekt.  

Bygninger i Finnmark med total kvm på 18 450 som skal selges er ikke tatt med i oversikten. 

Da vi ikke har mottatt informasjon fra HF’ene vedr. antall kvm for PET-senteret og A-fløya på UNN, 

samt G-fløya i Nordlandssykehuset, er antall kvadratmeter for disse byggene funnet ved søk på 

internett.  

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 
Tabell 9 omtrentlige kostnader igangsatte prosjekt pr HF 
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Prosjektledelse inngår ikke i tabellen under. 

Prosjekt totalt 
Totalt antall 
kvm 

Beregnet pris ut i 
fra ap/100kvm 

Sum igangsatte prosjekt 235 918 kr 34 288 515 

Sum anbefalte prosjekt 233 739 kr 33 732 000 

Sum HN 469 657 kr 68 020 515 
Tabell 10 Totalt antall prosjekter fordelt på igangsatte og anbefalte 

 

Tallene viser at kostnader for allerede igangsatte prosjekt utgjør omtrent 50% av total 

bygningsmasse som må oppgraderes med trådløst nett.  

 

 

Figur 5 sammenligning kost igangsatte prosjekt/anbefalte prosjekt 

 

3.7 Kostnadsrisiko for anbefalte prosjekt 
Kalkylen som er brukt både på allerede igangsatte/bestilte prosjekt og anbefalte prosjekt tar høyde 

for 100kvm pr AP. Ved å benytte min. 80 kvm pr AP, som blir brukt i planlegging for gamle bygninger, 

og maks 120 kvm pr AP, som legges til grunn i planlegging av nye bygninger, får vi en pris pr kvm som 

ligger mellom NOK 115 til NOK 175.  

I denne rapporten er det benyttet en gjennomsnittspris på NOK 140 pr kvm. Dette gir en usikkerhet 

på ca. +/- 20-25%.  

 

  



 

15 
 

4. Alternative utrullingsplaner 
Overordnet anbefales utbyggingen av trådløst nett som separat(e) prosjekt(er) med følgende 

alternativer:  

• Alternativ 1 – Fortsette med dagens prosess hvor de forskjellige HF bestiller trådløst nett 
etter behov  

o Dette alternativet gjør det vanskelig å styre den videre utrullingen mot et tidspunkt 
for ferdigstillelse i regionen.  
 

• Alternativ 2 – Separat utrullingsprosjekt for UNN  
o Som vist over, er det store forskjeller i størrelsen på bygningsmasse i de forskjellige 

HF, hvor trådløst nett ikke er bestilt  
o Sammenlagt for hele regionen vil UNN stå for 88% av utbyggingen av trådløst nett  
o Utnevne en prosjektleder for oppgraderingen i UNN  
o For de andre tre HF fortsetter arbeidet som i dag, men under en lokal prosjektleder. 

Alternativt kan disse ledes i regi av HNIKT.  
 

• Alternativ 3 - etablere ett utrullingsprosjekt for regionen som helhet  
o Inngå avtale med tentativt én hovedentreprenør som kan dekke 

installasjonsarbeidet for hele regionen  
o Prosjektleder (100%)  
o Prosjektmedarbeidere (2 stk. á 50%)  
o Lokal delprosjektledere pr HF (ressurser fra linjen)  

 

Vi anbefaler alternativ 3. De viktigste årsakene til dette er at ved å legge ansvaret for utbyggingen på 

regionalt nivå, legger man til rette for en samordnet og styrt utrulling for regionen som helhet. Det 

forutsettes at HF’ene, ikke minst UNN, involveres og tar eierskap til utrullingsprosjektene.  

 

5. Utdrag fra foreløpig plan  
I forslag til gjennomføringsplan er det lagt opp til flere parallelle aktiviteter, for å sikre ferdig 

utrulling i løpet av 2019. Planen er laget for alternativ 3.  

Hele planen kan sees i vedlegg 1 (Microsoft Project). Det er lagt inn offentlige fridager og fellesferie 

for 2018 og 2019.  

Endelig detaljplan må utarbeides i neste prosjektfase.  
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Figur 6 Plan 

 

6. Suksessfaktorer  
 

Suksessfaktorer 

Lokal forankring på relevante nivåer i organisasjonen  

● Sikrer eierskap til prosjektet og involvering lokalt  

● Fremmer samhandling mellom HN-IKT og HF’ene  

● Forhindrer politisering og posisjonering i arbeidet med å utforme løsning  

Tydelig prosjektmandat  

● Sikrer felles forståelse fra deltagere og interessenter om hva som skal leveres  

Tydelig styringsmodell i prosjektet  

● Regional styring, med én prosjektleder og lokale delprosjektledere  
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7. Interessentanalyse 
 

Navn og linjerolle Vil kunne påvirke prosjektet, på 

hvilken måte? 

Vil kunne bli påvirket av prosjektet, 

på hvilken måte? 

Porteføljestyre RHF Bevilgende myndighet. Kan starte og 

stoppe prosjekter samt sett 

mandatet 

At prosjektet gjennomføres innenfor 

gitte rammer på tid, kost og kvalitet. 

Helseforetak Premissgiver for omfang og 

gjennomføring 

Tilgang til nye tjenester. Økte 

driftskostnader 

Helseforetak – 

tekniske avdelinger 

Ansvarlige for lokal infrastruktur. 

Premissgiver for gjennomføring 

Ressurs deltakelse og forpliktelser på 

leveranser. Mottaker av lokal 

infrastruktur 

Helse Nord IKT Premissgiver for omfang og 

gjennomføring 

Ansvarlig for gjennomføring av 

prosjektet 

Helse Nord IKT - 

nettverk 

Ansvarlige for nettverks tjenester  

Premissgiver for gjennomføring 

Ressurs deltakelse og forpliktelser på 

leveranser. Mottaker av 

forvaltningsansvaret 

Pasienter og ansatte N/A Tilgang til gjestenett og muliggjør nye 

tjenester over trådløst nett 

Andre prosjekter Avhengighet mot andre prosjekter 

kan påvirke gjennomførings 

rekkefølge for implementering 

Muliggjør utbredelse av nye tjenester 

f.eks. Kurve via tråløsklient 
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