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Utbyggnad av trådlöst nätverk inom
Region Norrbotten
Dnr 01282-2018

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att omfördela 2 200 000 kr från 2017 års
tilldelade investeringsram för division Folktandvård till Division
Länsteknik för utbyggnad av trådlöst nätverk på hälsocentralerna
inom Region Norrbotten.

Sammanfattning
I dagsläget är inte det trådlösa nätverket utbyggt på regionens hälsocentraler.
Ett väl utbyggt trådlöst nätverk i hela regionen är en viktig del av den totala
infrastrukturen för att regionen ska lyckas med den kommande digitaliseringen. En satsning på 2 200 000 kr behöver göras under 2018 för att
bygga ut det trådlösa nätverket på samtliga hälsocentraler inom Region
Norrbotten. För att optimera användningen av regionens investeringsmedel
föreslås därför att omfördela oanvänd befintlig investeringsram för år 2017
från division Folktandvård till division Länsteknik.

Ärendet
Vårdens arbete ska underlättas genom teknik som stöder rörliga arbetssätt.
Tekniken ska följa användaren, och information ska finnas till hands där den
behövs. Ett väl utbyggt trådlöst nätverk i hela regionen är en viktig del i den
totala infrastrukturen för att regionen ska lyckas med den kommande digitaliseringen.
I dag har sjukhusen och ett antal andra lokaler inom Region Norrbotten trådlöst nätverk, men endast ett fåtal hälsocentraler. En satsning under 2018
behöver göras för att bygga ut det trådlösa nätverket på hälsocentralerna.
Detta är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna kommunicera
med sina system och tjänster via mobila enheter, så som mobiltelefoner,
läsplattor, bärbara datorer och larmknappar.
Ekonomi
Investeringsutgift på 2 200 000 kr för utbyggnad av trådlöst nätverk på hälsocentralerna finansieras genom att omfördela oanvänd befintlig investeringsram för år 2017 från division Folktandvård till division Länsteknik.
Utökade driftkostnader för utbyggnaden av trådlöst nätverk finansieras inom
befintlig driftbudget för division Länsteknik.
Genomförande
Division Länsteknik ansvarar för genomförandet med målet att samtliga
hälsocentraler inom Region Norrbotten ska ha trådlöst nätverk under 2018.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länsteknik
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