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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Det arbeides med avtale mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF om 
Sykehuspartner HFs leveranser til prosjektet Nytt sykehus i Drammen. Det tas sikte på at 
avtalen legges frem for styret for beslutning 4. mars 2019. 
 
I denne saken orienterer administrerende direktør om status for arbeidet, og det anbefales at 
styret tar saken til orientering. 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Denne saken er en oppfølging fra sak 050-2018, sak 077-2018 og temasak i styret 3. 
september 2019. I sakene ble styret orientert om kommende og pågående byggeprosjekter, 
Sykehuspartner HFs leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfang for 
Nytt sykehus i Drammen. 
 
Det er vedtatt flere byggeprosjekter i Helse Sør-Øst, hvor Helse Sør-Øst RHF er byggherre: 

 Nytt sykehus i Drammen 

 Nytt klinikkbygg og protonsenter til Radiumhospitalet 

 Nytt sykehus Aker og Gaustad 

 Ny regional sikkerhetsavdeling på Ila 

Sykehuspartner HF vil, som tjenesteleverandør for foretaksgruppen, være en betydelig 

leverandør av IKT-tjenester til byggeprosjektene. Det er etablert en hovedavtale om 

gjennomføring av IKT i byggeprosjekter mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF 

som regulerer hvilke tjenester Sykehuspartner HF kan levere til det enkelte byggeprosjekt. 

Hovedavtalen ble signert 8. mars 2019. 

Hovedavtale om gjennomføring av IKT i byggeprosjekter er en rammeavtale som danner 

grunnlag for inngåelse av egne leveranseavtaler for det enkelte byggeprosjekt hvor Helse 

Sør-Øst RHF er byggherre. De respektive leveranseavtalene vil utarbeides i samarbeid med 

byggeprosjektene i henhold til forespurte tjenester og leveranser. 

Med utgangspunkt i hovedavtalen om gjennomføring av IKT i byggeprosjekter og bestilling 

fra Helse Sør-Øst RHF er det utarbeidet en leveranseavtale som regulerer Sykehuspartner 

HFs forpliktelser til Nytt sykehus i Drammen etter medgått tid og materiell. Funksjonelt er 

avtalen lagt opp slik at den tjener som en veiledning til hvordan henholdsvis Helse Sør-Øst 

RHF og Sykehuspartner HF etter hvert som byggeprosjektets planer utvikles, skal inngå 

ulike avtaler knyttet til en spesifikk leveranse, og hvilke avtaleformer som skal benyttes for 

de enkelte leveransene. Eksempler på slike avtaler er avrop på gjeldende rammeavtale for 

konsulenttjenester mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF, Norsk standard 

byggekontrakt eller de til enhver tid gjeldende avtaler Sykehuspartner HF er en del av. 

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF ønsker å inngå avtale om leveranser fra 

Sykehuspartner HF til Nytt sykehus i Drammen. Avtalen regulerer hvordan Sykehuspartner 

HF utfører rådgivning og gjennomfører leveranser av IKT-tjenester til Nytt sykehus i 

Drammen. 
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2.2 Status og videre plan Nytt sykehus i Drammen 

 

2.2.1 Leveranseavtale 

Sykehuspartner HF har utarbeidet forslag til leveranseavtale for våre leveranser til Nytt 

sykehus i Drammen i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Den omforente avtalen er 

kvalitetssikret og forankret internt i Sykehuspartner HF. Omfanget vil detaljeres iht. anslåtte 

økonomiske estimater. Det vil etableres en leverandørstrategi for hvordan 

leverandørmarkedet skal utnyttes og en leveransemodell som detaljerer kapasitet, 

kompetanse og IKT-tjenester som Sykehuspartner HF skal levere til prosjektet.  

2.2.2 Byggeprosjektet 

Byggeprosjektet består av tre faser: 

 Fase 1 - eksisterende sykehus. Ansvarlig: Vestre Viken HF 

 Fase 2 - bygging av nytt sykehus. Ansvarlig: Helse Sør-Øst RHF 

 Fase 3 - videre utvikling av IKT etter ibruktakelse. Ansvarlig: Vestre Viken HF 
 

Byggeprosjektet Nytt sykehus i Drammen har definert byggeperiode med estimert 
ferdigstillelse våren 2025. Planlagt innføring av IKT til det nye sykehuset er tilpasset 
fremdriften i byggeprosjektet, jf. figur 1 under. 

 

 
Figur 1 Gjennomføringsplan Nytt sykehus Drammen 

 

2.2.2 Økonomiske estimater 

Jf. vedlegg. 
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2.3 Risiko 

Vurderingene knyttet til økonomi gjenspeiles også i vurdering av overordnede risikoforhold 

knyttet til avtalen. Det er identifisert to primære risikoforhold: 1) Fase 1 blir forsinket og 2) 

Sykehuspartner HFs leveranseevne fase 2 – bygging nytt sykehus. 

1. Fase 1 arbeider forsinkes 

Forskyving fra fase 1 til fase 2 kan gi økt leveranseomfang, og derigjennom 

ressursutfordringer og forsinkelser for Sykehuspartner HF. For å redusere risiko knyttet 

til fase 1 har Sykehuspartner HF etablert et koordineringsteam for å bistå Vestre Viken 

HF slik at nødvendige og besluttede fase 1 arbeider gjennomføres som planlagt.  

Finansiering av dette arbeidet er foreløpig ikke avklart. 

 

2. Fase 2 Sykehuspartner HFs leveranseevne  

Manglende leveranseevne hos Sykehuspartner HF i fase 2 vil kunne føre til forsinkelser i 

byggeprosjektet. For å redusere risiko vil Sykehuspartner HF legge norsk standard 

byggekontrakt til grunn for foretakets anskaffelser i markedet. Dette vil redusere risiko for 

manglende fremdrift for kritiske leveranser. Videre legges det opp til at det gjennomføres 

analyse av kapasitetsbehov i detaljprosjekteringsfasen for byggeprosjektet Nytt sykehus 

i Drammen. Det arbeides også med å etablere Sykehuspartner HFs organisering og 

struktur for de byggeprosjektene hvor Helse Sør-Øst RHF er byggherre slik at 

Sykehuspartner HF best mulig kan utnytte ressurser og kompetanse på tvers av 

byggeprosjektene.  

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Som foretaksgruppens fellestjenesteleverandør med ansvar for å levere standardiserte og 

effektive tjenester er det viktig at Sykehuspartner HF tar en sentral rolle for IKT-leveranser til 

nye sykehusbygg. Samhandlingsmodell og ansvarsdeling for IKT-leveranser til prosjektet 

Nytt sykehus i Drammen er nedfelt i signert hovedavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og 

Sykehuspartner HF. Sykehuspartner HF vil gjennom å signere en leveranseavtale under 

hovedavtalen, formalisere en vesentlig leveranseforpliktelse knyttet til IKT-leveranser til det 

nye sykehuset i Drammen. Avtalen er basert på timer og materiell, noe som innebærer at 

Sykehuspartner HF ikke tar økonomisk risiko knyttet til forpliktede leveranser til 

byggeprosjektet Nytt sykehus i Drammen. Sykehuspartner HFs estimerte økonomiske 

omfang av leveranser er finansiert gjennom byggeprosjektet. 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.  


