
Arbeid med 

IKT-anskaffelser
Nytt Sykehus i Drammen



IKT og NSD

1. Rammer for planlegging av IKT

2. Arbeid med gjennomførings- og 

anskaffelsesplaner NSD

3. Samordning av teknologiplaner lokalt og regionalt



Tidligfaseplanlegging sykehusbygg 

- nå med IKT

Ny tidligfaseveileder vedtatt 2017



Rammer for planlegging av IKT

• Overordnet Teknisk Program

– Byggnær IKT

– Tele-&Automatiseringsanlegg 

(Bygningsdelstabellen kap 5)

• Hovedprogram utstyr

– IKT-utstyr

• Overordnet IKT-konsept

– Omlegging av IKT og teknologiløsninger i foretaket 

eller i regionen mot nytt bygg

– Tilpasninger av IKT-infrastruktur eller -systemer

– Integrasjonsarbeider
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Formell styring IKT i byggeprosjekter

• Fra forprosjekt etablere et samordnet 

IKT-program

• Programmet skal ha ansvar for å legge 

om IKT-løsninger og -infrastruktur og 

teste og verifisere dette (i.e. grunnlag 

for klinisk bruktakelse)

• Planlegge og styre dette i nært 

samarbeid med foretaket og med 

Sykehuspartner.



Målsettinger for forprosjektet 2018

For byggeprosjektet

 Lage løsningsbeskrivelser for IKT – i.e. anlegg for Tele- og 

automatisering samt for IKT-utstyr som grunnlag for entreprise-

og anskaffelsesplaner

VVHF - plan eksisterende bygningsmasse (BRK)

 Samordne anskaffelse av byggtekniske IKT-systemer og andre 

relevante lokale teknologileveranser

Sykehuspartner HF

 Etablere en plan med Sykehuspartner for deres leveranser

HSØ - Digital Fornying og modernisering

 Plan for å videreføre regionale løsninger inn i nytt bygg



Leveranser til nytt sykehus

• IKT-kabling og innredning av IKT-rom

• Datanettverk og trådløst datanettverk

• Pasientsignal og trygghetsløsninger

• Byggautomasjon/Sentral driftskontroll

• Sikkerhetsløsninger (AAK, ITV, AIA)

• AGV (Transport&logistikkløsninger)

• Pasientrettede løsninger

• AV-utstyr

• IKT utstyr

• Systemløsninger, ny teknologi og integrasjoner

Utnytte regionale og nasjonale avtaler der dette er hensiktsmessig



År 1 2 3 4 5 6

Frys Innføring 

IKTEksisterende  Sykehus - FASE 1
Innføring lokale og regionale IKT systemer og infrastruktur

Stabiliseres i god tid før innflytting

Bygging nytt sykehus - FASE 2

IKT infrastruktur og byggnær IKT

Nye laboratorie-/medisinsk- teknisk utstyr
og tekniske støtte-/logistikksystemer

Integreres med løsninger i eksisterende sykehus før 
flytting og full ibruktakelse

FASE 3

Videre utvikling av IKT

Start 

bygging

Gjennomføring IKT



Teknologi og nye sykehusbygg

Oppdrag

• HSØ avd. TeH&Eiendom er eiere

• SP, byggeprosjektene og berørte HF deltar

Innenfor utvalgte fokusområder analysere:

• Hvilke teknologier har egenskaper som 

understøtter de langsiktige behovene

• Utvikle et sett med teknologier, egenskaper 

og hvordan disse kan «anvendes»



Teknologier og anvendelser - byggpåvirkende

Gen 

teknologi

Nano

teknologi

Sensorer 

(IoT)

Infra

struktur 

(5G, BT, 

NB-IOT) 

Smarte sykehusbygg

•Smart bygg, smarte sengerom og klinikker

•Bygginformasjon (BIM, FDV) i et 
livsløpsperspektiv

•Klima/Miljø - energi, lys, luft

•Automatisert datafangst – kontekstbasert 
lokalisering av personer og ressurser, 

•Sanntids datanalyse og beslutningsstøtte

Prosess vs.bygg

• Klinisk logistikk og 
pasientbehandling

• Operasjonsplanlegging og 
gjennomføring

• Pasientstrømmer og –flyt

• Intern administrativ logistikk

• Informasjonsdeling –
samhandling internt

Ekstern samhandling

•Samhandling om journal og 
velferdsteknologi

•Hjemmesykehus og 
fjernovervåking

•Samhandling med prehospitale
tjenester

BigData

AI/ 

Maskin -

læring

IT 

Security

3D 

Printing

Cloud

services

DevOps

Velferds 

teknologi

Fokusområder
Basisteknologier

Roboter

MTU

Block-

Chain ???
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