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Formål og indhold
Investeringer i det trådløse netværk i regi af supply chain skal sikre grundlaget for via
positionering at kunne forbedre arbejdsgange på regionens hospitaler. Endvidere vil udbygget
Wifi kunne danne grundlaget for facilitering af såkaldt ”voice over wifi” (telfoni via fx
mobiltelefon over det trådløse netværk i stedet for det normale mobilnet). Dette vil på sigt
potentielt kunne erstatte hospitalernes nuværende DECT-telefoni.
Dette kræver konkret, at der på samtlige hospitaler opsættes yderligere acces-punkter og
udvidelse af krydsfelter til forbedring af det trådløse netværk.
Dette budgetforslag indeholder tre scenarier, hvor scenarie a er et 0-scenarie, hvor der ingen
investeringer foretages.
Scenarie b indeholder investeringer for 50 mio. kr. ud i årene, som vil kunne dække en
forberedelse til den fulde wifi-løsning, således at hvis det på et senere tidspunkt ønskes at
opsætte de nødvende accespunkter mv, er der lavet de nødvendige stik og trukket de
nødvendige kabler
Scenarie c udgør den fulde løsning, hvor der vil kunne skabes fuld trådløs dækning og
dermed muliggøre positionering og på sigt ”voice over wifi” på alle hospitaler i regionen.
I regi af implementering af mobility (der udbygger mobiliteten i regionen, således at klinikere
kan tilgå systemer via tablets og bærbare pc’ere) er man allerede i gang med at udbygge
infrastrukturen på det trådløse netværk. Derfor vil det også være billigere at foretage de
infrastrukturelle ændringer i regionens wifi på nuværende tidspunkt parallelt med mobility.
Venter man fx to år med at foretage ændringen vil den fulde wifi-løsning blive dyrere end de
100 mio. kr.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet,
idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på itservices er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle
brugeres daglige arbejdsopgaver. Ydermere understøtter dette forslag regionens politiske målsætning
om at patientens situation styrer forløbet, idet en øget positionering giver hospitalerne større mulighed
for at tilpasse sig patientens placering og situation.
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Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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