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Sykehuspartner HF – gjennomføring og finansiering av fase 2B i prosjektet modernisering 
av nett  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt modernisering av nett fase 2B i 
Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 359 millioner kroner, inklusive 
merverdiavgift på investeringskostnadene (P85-estimat; 2022-kroner).  
 
Usikkerhetsavsetningen på 62 millioner kroner forutsettes disponert av administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 
297 millioner kroner, inklusive merverdiavgift på investeringskostnaden (P50-estimat; 
2022-kroner).  
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1. Hva saken gjelder 
 
I saken gis det en redegjørelse for arbeidet med anskaffelse av rammeavtale for 
modernisering av nett i Helse Sør-Øst, og finansiering av andre gjennomføringsfase. 
 
Styret godkjente i sak 145-2021 gjennomføring og finansiering av deler av prosjektets fase 
2, kalt fase 2A. Styret ba samtidig om at det før gjennomføring av neste fase i prosjektet, kalt 
fase 2B, legges frem en ny sak som beskriver resultatet av en ekstern kvalitetssikring av 
løsningsdesignet for nettverket i Helse Sør-Øst, av kostnadsestimatet for gjennomføringen 
av moderniseringen av nettverket ved Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF, og av 
lønnsomhetsvurderingene inklusive gevinstanslag. Dette arbeidet er gjennomført, og 
Sykehuspartner HF oversender nå revidert finansieringssøknad til Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Sykehuspartner HFs prosjekt modernisering av nett gjennomføres i perioden 2020-2027 
som del av program STIM. Prosjektets leveranser inkluderer å:  

• etablere rammeavtale med én leverandør som representerer én produsent for 
nettverksutstyr og -tjenester  

• tilkoble lokale nett ved helseforetakene til kryptert stamnett levert av Norsk 
helsenett SF 

• levere standardisert og moderne nettverksinfrastruktur på alle lokasjoner i Helse 
Sør-Øst som gjør helseforetakene teknisk sett mer autonome og selvhjulpne 

• levere ny moderne nettverksinfrastruktur på de tre sentrale datasentrene (DC-LAN)  
• bidra til å etablere ny drifts- og forvaltningsmodell for nettverksområdet i 

Sykehuspartner HF og støtte drifts- og forvaltningsorganisasjonen slik at den kan 
levere i henhold til den. 

 
Figur 1 viser de tre nettverksområdene i Helse Sør-Øst: 

1. IKT-nettene på hvert helseforetak, de såkalte LAN («local area network»)  
2. IKT-nettene i datasentrene, de såkalte DC LAN («datacenter LAN») 
3. IKT-nettet mellom helseforetakene og datasentrene samt de tre sentrale 

datasentrene imellom, det såkalte WAN («wide area network)  
 

 
Figur 1 – De ulike nettverksområdene 

Prosjektet modernisering av nett omfatter område 1 og 2 i figur 2. 
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Modernisering av stamnettet skjer gjennom prosjektet innføring kryptert stamnett. 
Sykehuspartner HF rapporterer kvartalsvis status på kryptering til Datatilsynet. Siste 
rapportering var status per mars 2022. I denne rapporteringen var status at byggingen av 
kryptert stamnett vurderes å ha god fremdrift. Arbeidet er høyt prioritert i Sykehuspartner 
HF.  Leverandørene følges opp tett og andre tiltak vurderes fortløpende for å redusere risiko 
for ytterligere forsinkelser slik at fristen holdes. 
 
Gjennomføringen i prosjekt modernisering av nett er delt i tre faser.  

• Fase 1 omfatter anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernisering av 
lokalnettene ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, jf. Sykehuspartner HF styresak 
046-2020.  

• Fase 2 (2A og 2B) omfatter sluttføring av anskaffelse og inngåelse av rammeavtale 
for modernisering av lokale nettverk med tildeling til én leverandør, og 
gjennomføring av modernisering av de lokale nettverkene ved Sunnaas sykehus HF, 
Vestre Viken HF, de sentrale datasentrene, samt tilkobling av alle lokasjoner til det 
det krypterte stamnettet som leveres av Norsk helsenett SF, jf. sak 082-2021.  

• Modernisering av de resterende helseforetakene i regionen planlegges gjennomført i 
fase 3. Før fase 3 påbegynnes, bør arbeidet fra fase 2 evalueres slik at prosjektet 
lærer underveis i gjennomføringen. Dette er spesielt viktig siden gjennomføringen 
går over flere år. 

 
 
2.1 Kvalitetssikring av løsningsdesign og kostnadsestimater  

I henhold til vedtak i styresak 145-2021 i Helse Sør-Øst RHF, er det i løpet av første kvartal 
2022 gjennomført ekstern kvalitetssikring av løsningsdesignet for nettverket i Helse Sør-
Øst, av kostnadsestimatet for gjennomføringen av moderniseringen av nettverket ved 
Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF, og av lønnsomhetsvurderingene inklusive 
gevinstanslag. 
 
Ekstern kvalitetssikring av løsningsdesignet er gjennomført av Gartner, og Metier OEC har 
kvalitetssikret kostnadsestimat, lønnsomhetsvurderinger inklusive gevinstanslag. Metier 
OEC anbefaler at prosjektet godkjennes for faseovergang. 
 
Siden tilbyderen som ble innstilt som nummer to i anskaffelsesprosessen innklaget 
tildelingen og begjærte midlertidig forføyning, har både tilbyder nummer én og to sine 
løsningsdesign og kostnader blitt vurdert i kvalitetssikringen. 
 
Ekstern kvalitetssikring av løsningsdesignet viser at leverandørene innstilt som nummer én 
og to tilbyr en løsning som oppfyller Helse Sør-Østs vedtatte nettverks- og 
arkitekturprinsipper. Leverandørenes løsningsforslag og arkitektur adresserer både 
nåværende krav, er fremtidsrettet og gir fleksibilitet til å håndtere dagens og fremtidens 
volumer. 
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3. Økonomi  
 
3.1 Prosjektkostnader modernisering av nett (alle faser) 

Prosjektet modernisering av nett følger en trinnvis gjennomføringsmodell. Tabell 1 viser 
påløpte kostnader for ferdigstilte faser og estimert prosjektkostnad for pågående og 
kommende faser i Sykehuspartner HF. Samlet prosjektkostnad er estimert til 1 347 
millioner kroner inkludert merverdiavgift på investeringskostnader og løper fra 2019 til 
2027 (2022-kroner). 
 
Fasen merket i blått i tabellen under gjelder denne sakens forslag til vedtak, hele fase 2. 
Dette inkluderer styresak 145-2021 Sykehuspartner HF – finansieringsfullmakt for 
modernisering av nett og gjennomføring – fase 2A, godkjent av styret 16. desember 2021 med 
styringsramme (P50) på 53 mill kroner. 
 
Prosjektets estimater tar utgangspunkt i nåværende sykehusstruktur, og kostnader for 
modernisering av nett ved eksisterende sykehus. Nytt modernisert nettverk ved 
eksisterende sykehus i Oslo utgjør over halvparten av estimerte kostnader for fase 3. 
Prosjektets kostnader for fase 3 vil derfor bli lavere dersom nye sykehusbygg for Oslo og 
Innlandet besluttes gjennomført.  Kostnadene for nett i nye sykehusbyggprosjekter, som for 
eksempel nytt sykehus i Drammen, er inkludert i byggeprosjektets styringsramme. 
 

Kostnadsestimater med prosjektet modernisering av nett  Grunnlag Prosjekt- 
kostnader 

2019 - 2027 
Konsept og planleggingsfase Faktiske tall 6 
Gjennomføring fase 1- Anskaffelse rammeavtale (BP 3.1) Faktiske tall 25 
Gjennomføring  fase 2 (BP 3.2) - Forhåndsdefinerte 
leveranser  Grunnkalkyle 307 

Gjennomføring fase 3 - Resterende leveranser  Grovestimat 1 004 
Avslutningsfase Grovestimat 5 
Sum alle faser  1 347 

Tabell 1 – Grunnkalkyle for modernisering av nett (tall i millioner kroner) 

Prosjektet modernisering av nett er inkludert i Sykehuspartner HF sin økonomisk 
langtidsplan 2023-2026. Prosjektets gjennomføringstid er beregnet ut 2027 hvor siste år av 
gjennomføringsperioden vil bli innarbeidet i ØLP 2024-2027. 
 
Øvrige kostnader for prosjektet modernisering av nett 

Ut over kostnadene beskrevet over vil det komme mottakskostnader samt årlige kostnader 
til lisens- og supportkostnader som er oppsummert i tabellen under. Årlige lisens- og 
supportkostnader fortsetter også etter 2027. 
  



 

 Side 5 av 9 

 

 
Det forutsettes at nødvendig oppgradering av kommunikasjonsrom i henhold til gjeldende 
standard for Helse Sør-Øst RHF gjøres uavhengig av dette prosjektet. I den grad  
prosjektet utløser behov for byggnær IKT, som for eksempel kabling, vil dette måtte 
finansieres av det enkelte helseforetak. 
 
Tjenestepris for modernisering av nett 

Driftskostnadene i STIM-programmet, inkludert prosjektet modernisering av nett, 
finansieres av basisramme fra Helse Sør-Øst RHF. Den samlede tjenesteprisen til 
helseforetakene består av avskrivingskostnaden fra prosjektinvesteringen, drift og 
vedlikehold hos Sykehuspartner HF samt lisens- og forvaltningskostnader. 
 
Modernisering av nett er innarbeidet i tjenesteprisen fra Sykehuspartner HF for økonomisk 
langtidsplan 2023-2026. Det forventes at kostnader til lisenser vil øke som følge av 
prosjektet i perioden. Kostnader til personell for drift og forvaltning forventes å være stabil i 
perioden da prosjektet legger til rette for økt automatisering. De positive effektene av et 
modernisert nett benyttes til å dekke økt behov for kapasitet og tjenestetilbud. 
 
Gevinster ved modernisering av nett 

Det er ikke identifisert noen direkte kvantifiserbare gevinster som følge av prosjektet, men 
det er identifisert bortfall av mindre kostnader som følge av at prosjektet gjennomføres. 
Tabellen under inneholder en kort beskrivelse av forventede effekter. 
 

Effekter  
Økt sikkerhet gjennom ibruktakelse av moderne sikkerhetsfunksjoner og dokumenterbar 
etterlevelse. 
Opprettholde/øke og dokumentere ytelse og kapasitet på nettverk. 
Opprettholde og dokumentere stabilt nettverk i henhold til SLA krav (per lokasjonstype). 
Standardisering og automatisering av nettverksinfrastrukturen i foretaksgruppen gir 
enklere/effektiv drift og forvaltning. 
...men økt funksjonalitet i nettet gir økt kompleksitet i drift, forvaltning og feilsøking på 
grunn av tettere sammenhenger mellom teknologiområder. 
Økte kostnader i omstillingsperioden (utover prosjektet) med tanke på 
kompetansedreining og organisasjonsutvikling som følge av endrede arbeidsprosesser i 
drift og forvaltning. 
Økt evne til å gjennomføre livssyklushåndtering av nettverksinfrastruktur (HW, SW etc.). 
Økt evne til å samhandle på tvers av foretaksgruppen, nasjonalt og med private aktører og 
leverandører. 
Økt evne til å ivareta beredskapsmessig lokal overlevelse. 
Økt evne til å gjennomføre nettverksendringer (skyldes bl.a. mulighet for enklere RoS 
prosess etc. med nye sikkerhetsarkitektur). 

Tabell 3 - Forventede effekter ved gjennomføring av prosjektet modernisering av nett 
  

Estimater på øvrige kostnader for modernisering av nett 
 

Totalt 
2021 - 2027 

Mottakskostnader  46 
Lisens- og supportkostnader 180 
Sum estimerte mottakskostnader og lisens- og supportkostnader 226 

Tabell 2 - Estimater på øvrige kostnader for modernisering av nett (tall i millioner kroner) 
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Slik det fremgår i tabell 3 vil prosjektet gi gevinster hos Sykehuspartner HF gjennom økt 
standardisering og automatisering og dermed mer effektiv drift. Moderniseringen gir også 
økt ønsket funksjonalitet som derimot øker kompleksiteten i driften. Den forventede økte 
nettverkstrafikken vil også øke belastningen på driften. I sum er det derfor forventet at disse 
positive og negative effektene i sum mer eller mindre utlikner hverandre. Prosjektet har 
organisert arbeidet med gevinstrealisering i et eget delprosjekt (drift og forvaltning 
gevinstrealisering). Dette prosjektet vil sammen med valgt leverandør arbeide med å 
kvantifisere gevinstene blant annet som følge av standardisering og automatisering. 
 
3.2 Prosjektkostnader ved gjennomføring modernisering av nett fase 2 (BP 3.2)  

Fase 2B omfatter sluttføring av anskaffelsen (gjennomført i fase 2A) som følge av utsatt 
signering av avtale på grunn av ankesaken som nå er i lagmannsretten til behandling. Videre 
omfatter fase 2B inngåelse av rammeavtale for modernisering av lokale nettverk med tildeling 
til én leverandør, og gjennomføring av modernisering av de lokale nettverkene ved Sunnaas 
sykehus HF, Vestre Viken HF, de sentrale datasentrene, samt tilkobling av alle lokasjoner til det 
krypterte stamnettet som leveres av Norsk helsenett SF. Nye Drammen sykehus er ikke 
inkludert i estimatene da modernisering av nett for Nye Drammen inngår i rammen til 
byggeprosjektet. Prosjektets gjennomføringsfase 2 er estimert til 307 millioner kroner og løper 
fra månedsskiftet oktober 2021 til desember 2023. Fordeling er vist som tabellen under.  
 

 

Usikkerhetsanalyse modernisering av nett fase 2  

Basert på den nye gjennomgangen med ekstern kvalitetssikrer er det utarbeidet en revidert 
grunnkalkyle for prosjektets fase 2 på 307 millioner kroner. Som følge av at tilbyderne har 
levert bindende tilbud er sannsynligheten for realisering av prosjektet innenfor 
grunnkalkylen økt.  
 
Tabellen under oppsummerer resultatene av usikkerhetsanalysen for gjennomføringsfasen 
2. I analysen er styringsrammen (P50) estimert til 350 millioner kroner, 43 millioner kroner 
over grunnkalkylen og kostnadsrammen (P85) estimert til 419 millioner kroner, 69 
millioner kroner over styringsrammen. 
 

Usikkerhetsanalyse for fase 2 i modernisering av nett Beløp  Prosent 
Grunnkalkyle  307  
Forventede tillegg  43 14,0 % 
Styringsramme (P50) (53 + 297 for hhv. Fase 2A og 2B) 350  
Usikkerhetsavsetning  69 16,5 % 
Kostnadsramme (P85) (60 + 359 for hhv. Fase 2A og 2B) 419  

Tabell 5 - Usikkerhetsanalyse for fase 3.2 i modernisering av nett (tall i millioner kroner)  

Grunnkalkyle for modernisering av nett fase 2  
 

Estimater 
2021 - 2023 

Tilkobling til kryptert stamnett 29 
Prosjektstyring, arkitektur og design 77 
Sunnaas HF 15 
Vestre Viken HF  93 
Sentrale datasentre (DC–LAN) 88 
Drift og forvaltning 5 
Sum estimerte kostnader for fase 2  307 

Tabell 4 – Grunnkalkyle for gjennomføring av fase 2 i prosjektet modernisering av nett (tall i millioner kroner) 
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Usikkerhetsanalysen viser at det er 26% sannsynlighet for at grunnkalkylen er tilstrekkelig 
for å kunne løse oppgavene som er definert i styringsdokumentet, men med en 
styringsramme (P50) som anses tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet. 
 
Den største usikkerheten er knyttet til arbeidsomfang for delprosjektene Vestre Viken HF og 
sentrale datasentre.  Usikkerhetsfaktorer som forventes å kunne påvirke prosjektet i sin 
helhet er tilgang på egne nettverksressurser og usikre leveransetider på nettverksutstyr. 
Usikkerhet i prosjektet er vurdert å være akseptabel og håndterbar for prosjektet og fasen 
det bes om finansiering til.  
 
 
3.3 Økonomisk bæreevne 

Det er vurdert økonomisk bæreevne på prosjektnivå for gjennomføringen av hele prosjektet 
og for fase 2 isolert sett. 
 
Figur 1 viser at prosjektet ikke har økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Netto 
likviditetsstrøm fra prosjektet er negativ med om lag 2 100 millioner kroner og netto 
nåverdi er negativ med om lag 1 400 millioner kroner ved 6 % diskonteringsrente.  

 

 
  
 

Prosjektet generer i seg selv ikke driftsøkonomiske gevinster, men er en forutsetning for å 
realisere gevinster i andre prosjekter. Tabell 3 inneholder en kort beskrivelse av forventede 
effekter. 
 
Figur 2 oppsummerer den økonomiske bæreevnen for gjennomføring av fase 2. Netto 
likviditetsstrøm for fasen er negativ med om lag 270 millioner kroner og netto nåverdi er 
negativ med om lag 200 millioner kroner ved 6 % diskonteringsrente. Ved gjennomføring av 
fasen vil det redusere behovet for ordinære investeringer i det eksisterende nettverket, 
samtidig som prosjektinvesteringene i beregningene er forutsatt å være lånefinansiert. Det 
er dermed positive effekter fra fasen i perioden 2022 til 2025. Når lånet kommer til betaling 
i 2027, er summen av renter, avdrag og de driftsøkonomiske effektene negative og bidrar 
samlet sett til at fasen ikke har økonomisk bæreevne.    
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Figur 1 – Økonomisk bæreevne for hele prosjektet (millioner kroner) 
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Figur 2 – Økonomisk bæreevne for fase 2 (millioner kroner) 
 
 

4. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør konstaterer at modernisering av lokalnettene ved 
helseforetakene er en viktig del av den totale moderniseringen av infrastrukturen i Helse 
Sør-Øst. Den kontinuerlige digitaliseringen i Helse Sør-Øst stiller krav om stabile nettverk 
som må kunne håndtere transport av stadig økende datamengder. 
Gjennom styresak 145-2021 ga styret fullmakt til Sykehuspartner HF om å anskaffe en 
rammeavtale for modernisering av lokalnettene ved helseforetakene. Denne saken redegjør 
for status for arbeidet med anskaffelse av rammeavtalen og finansiering av andre 
gjennomføringsfase i prosjekt modernisering av nett. Den andre gjennomføringsfasen 
fullfører anskaffelsen av rammeavtalen, kobler lokalnettene til det krypterte stamnettet og 
moderniserer lokalnettene ved Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF samt i de sentrale 
datasentrene. Etter at andre fase er fullført, anbefaler administrerende direktør at det 
gjennomføres en evaluering av arbeidet før den tredje og siste fasen påbegynnes. I 
prosjektets tredje fase skal lokalnettene ved de resterende helseforetakene moderniseres. 
 
Prosjektets leveranser skal gi gevinster blant annet i form av kryptering av 
nettverkstrafikken, stabile nettverkstjenester med tilstrekkelig kapasitet og mer effektiv 
drift av nettverkene. 
 
Administrerende direktør konstaterer at Sykehuspartner HF har gjennomført 
kvalitetssikring av det tekniske løsningsdesignet og gjennomført usikkerhetsanalyse av de 
økonomiske beregningene slik styret besluttet i sak 145-2021. 
 
Etter en samlet vurdering tilrår administrerende direktør at styret godkjenner 
gjennomføring og finansiering av fase 2B i prosjekt modernisering av nett i Sykehuspartner HF 
innenfor en kostnadsramme på 359 millioner kroner, inklusive merverdiavgift (P85-estimat; 
2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 62 millioner kroner forutsettes disponert av 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, slik at Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil 
styringsrammen på 297 millioner kroner, inklusive merverdiavgift (P50-estimat; 2022-kroner). 
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Trykte vedlegg: 

• Sykehuspartner HF styresak 082-2021, prosjekt modernisering av nett, inngåelse av rammeavtale 
og gjennomføring fase 2 (unntatt offentlighet) 

• Sykehuspartner HF styresak 040-2022, prosjekt modernisering av nett - anskaffelse av 
rammeavtale og finansiering av andre gjennomføringsfase (unntattoffentlighet) 

 
Utrykte vedlegg: 

• Sykehuspartner HF styresak 046-2020, prosjekt modernisering av nett, program stim - anskaffelse 
av rammeavtale for oppgradering og modernisering av lokalnettene i Helse Sør-Øst 
https://sykehuspartner.no/Styremter/062020/046-2020%20-
%20Prosjekt%20Modernisering%20av%20nett%20program%20STIM%20%E2%80%93%20an
skaffelse%20av%20rammeavtale%20for%20oppgradering%20og%20modernis.pdf  

• Protokoll fra Sykehuspartner HF styremøte 6. april 2022 
https://sykehuspartner.no/Documents/Styrem%C3%B8ter/042022/0%20-
%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2006.04.2022.pdf 

 

https://sykehuspartner.no/Styremter/062020/046-2020%20-%20Prosjekt%20Modernisering%20av%20nett%20program%20STIM%20%E2%80%93%20anskaffelse%20av%20rammeavtale%20for%20oppgradering%20og%20modernis.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062020/046-2020%20-%20Prosjekt%20Modernisering%20av%20nett%20program%20STIM%20%E2%80%93%20anskaffelse%20av%20rammeavtale%20for%20oppgradering%20og%20modernis.pdf
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