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SAK NR 032-2021 
 
 
PROSJEKT FELLES PLATTFORM TRINN 1 – GJENNOMFØRING AV ANDRE FASE (BP3.2) 

  
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styret godkjenner revidert plan og finansiering av andre fase for prosjekt Felles plattform trinn 1 

(BP3.2). Sammen med første fase gir dette en grunnkalkyle på 35,7 millioner kroner, styringsramme 
(P50) på 37,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 40,0 millioner kroner. I tillegg godkjenner 
styret 0,7 millioner kroner til avslutningsfasen av prosjektet. Beløpene er inklusive mva. 
 

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering 
for et samlet trinn 1 inklusive avslutning innenfor Sykehuspartner HFs budsjett. 

 

 

Skøyen, 14. april 2021 

 

 

Gro Jære 

Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder  

Prosjekt Felles plattform trinn 1 skal leverer kjøremiljøer for Regional radiologiløsning og 
multimediearkiv (RAM) når denne løsningen innføres i 2021. Arbeidet innebærer en 
kapasitetsøkning på leveranseplattformen og forbedring av det lokale nettverket i sentrale 
datasentrene (DC-LAN), primært for å understøtte behovene til RAM for Oslo universitetssykehus 
HF.  
 
Leverandør for RAM er nå valgt, og i saken fremmes forslag om finansiering og revidert plan av 
andre gjennomføringsfase for Felles plattform trinn 1 (BP3.2).  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Bakgrunn 

Styret ga sin tilslutning til oppstart av første gjennomføringsfase (BP3.1) for prosjekt Felles plattform 

trinn 1 i møte 18. november 2020, jf. styresak sak 084-2020. Finansieringen er godkjent av Helse Sør-

Øst RHF. I omfanget for første delfase inngår både en kapasitetsøkning på leveranseplattformen, slik 

at prosjektmiljøet for RAM er klart til bruk som planlagt i april 2021, og kapasitetsøkning på 

nettverket på de sentrale datasentrene (DC-LAN). Kapasitetsøkningen på nettverket omtales også 

som leveransen forbedret DC-LAN. 

Leveranseplattformen er en viktig byggekloss for å realisere én felles regional plattform. 

Sykehuspartner HF har valgt en tilnærming med etablering av felles regional plattform i flere trinn. I 

tillegg til Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) vil det være aktuelt å plassere flere 

tjenester på leveranseplattformen, som vil realiseres gjennom flere trinn. Neste trinn er etablering 

av containerteknologi på leveranseplattformen, som i første omgang skal pilotere med DIPS Arena. 

Videre vurderes det fortløpende oppstart av ytterligere trinn, og en videreutvikling av 

leveranseplattformen basert på behovene i regionen. Leveranseplattformen vil sammen med 

etablering av hybrid sky i trinn 2 utgjøre ny felles regional plattform. 

Status og plan 

Prosjektet har gjennomført kapasitetsøkningen på leveranseplattformen slik at prosjektmiljøet for 

RAM nå er klart til bruk som planlagt. I tillegg er arbeidet med leveransen forbedret DC-LAN startet 

opp. 

I andre gjennomføringsfase vil prosjektet utføre ytterligere kapasitetsøkning på 

leveranseplattformen, slik at produksjonsmiljøet for RAM kan ferdigstilles som planlagt i august 

2021. Det har vært forsinkelser i leveranser av utstyr til oppgraderingen av DC-LAN, jf. sak 031-2021 

virksomhetsrapport for februar. Dette er nå avklart, og den justerte overordnede planen ser slik ut:  
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De skraverte feltene i planen viser forlengelsen i forhold til opprinnelig plan. Denne forsinkelsen får 

ingen konsekvenser for Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM). 

Prosjekt Regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM) har varslet at prosjektmiljøet som ble 

etablert til 1. april vil tas i bruk i sommer, og produksjonsmiljøet til høsten. Prosjekt Felles plattform 

vil ikke justere sin reviderte plan ytterligere på grunn av dette men det gir noe slakk i planen. 

Økonomi   

I styresak 084-2020, prosjekt felles plattform trinn 1, gjennomføring av første fase, ble det lagt til 

grunn en kostnad på 28,2 millioner kroner (grunnkalkyle) med en tilhørende styringsramme (P50) på 

29,4 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 32,1 millioner kroner. Estimatet for samlet 

prosjektkostnad for prosjekt Felles plattform trinn 1 var anslått til 37,7 millioner kroner. 

Estimatene for prosjektkostnadene for andre gjennomføringsfase var forventet å bli 7,7 millioner 

kroner. Dette har økt til 9,9 millioner kroner. Årsaken til økningen er at utstyret til 

kapasitetsøkningen av DC-LAN er dyrere enn forutsatt. Det kan i tillegg til kapasitetsøkningen i 

datasenteret, som er inkludert i felles plattform trinn 1, bli behov for økt nettverkskapasitet mellom 

datasentrene. Dette vurderes som en del av nettverksprosjektene i STIM. 

Med endringene i kostnader for andre gjennomføringsfase (delfase 2 – produksjonsmiljø) er det 

samlede kostnadsbehovet (grunnkalkyle) for gjennomføringsfasen på 35,7 millioner kroner.  

Når planleggingsfase og avslutningsfase inkluderes er estimatet for de samlede prosjektkostnadene 

for Felles plattform trinn 1 37,5 millioner kroner, jf. tabell under, som viser forventet kostnad per 

prosjektfase per år, samt grunnlag for tallene og finansieringsform. 
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Prosjektkostnader  Tallgrunnlag Finansiering 2020 2021 Totalt 

Planleggingsfase Regnskap Drift 1,1  1,1 

Gjennomføring delfase 1 Regnskap Investering 3,8  3,8 

Gjennomføring delfase 1 Budsjett Investering  22,0 22,0 

Gjennomføring delfase 2 Budsjett Investering  9,9 9,9 

Avslutningsfase Estimat Drift  0,7 0,7 

Samlet kostnad drift og investering (alle faser) 5,0 32,6 37,5 
Tabell 1: Prosjektkostnad pr. fase for Felles plattform trinn 1 (tall i MNOK). 

Budsjettet for den samlete gjennomføringsfasen er klassifisert i sin helhet som investering i henhold 

til god regnskapsskikk. Budsjettet er basert på de tre innsatsfaktorene interne ressurser, eksterne 

ressurser og anskaffelser jf. tabell under. 

Hovedleveranser i 
gjennomføring 

Prosjektkostnad pr. 
innsatsfaktor  

2020 2021 Totalt 

Leveransplattformen Interne ressurser 0,3 2,5 2,8 

Eksterne ressurser 0,4 4,1 4,5 

Anskaffelser 2,5 14,1 16,6 

Sum Leveranseplattformen 3,2 20,7 23,9 

Forbedret DC-LAN 
 
 
 

Interne ressurser 0,1 4,3 4,4 

Eksterne ressurser 0,3 2,1 2,4 

Anskaffelser 0,3 4,8 5,1 

Sum Forbedret DC-LAN 0,7 11,2 11,9 

Samlet kostnad for gjennomføring (investering) 3,9 31,9 35,7 
Tabell 1: Budsjetterte prosjektkostnader pr. innsatsfaktor (tall i MNOK). 

Det er utført en usikkerhetsanalyse av prosjektets totale planer og budsjett. Basert på påløpte 

kostnader og prognose for de gjenstående prosjektoppgavene i samlet gjennomføringsfase, har 

prosjektet følgende økonomiske usikkerhet: 

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp (MNOK)                                Sannsynlighet 

Budsjett (grunnkalkyle) 35,7 24 % 

Styringsramme (P50)  37,5 50 % 

Kostnadsramme (P85) 40,0 85 % 
Tabell 3: Resultat av usikkerhetsanalysen for gjennomføringsfasen (tall i MNOK). 

Usikkerhetsanalysen viser at det er 24 % sannsynlighet for at budsjettet for gjennomføringsfasen er 

tilstrekkelig for å kunne løse oppgavene som er definert i styringsdokumentet. Det er godt samsvar 

mellom styringsdokument og foreslått budsjett. Det er ikke avdekket reserver eller avsetninger for 

usikkerhet i budsjettet. På grunnlag av dette resultatet anses budsjettets usikkerhet som akseptabel. 

Prosess 
STIM programstyringsgruppe godkjente i møte 9. april 2021 andre gjennomføringsfase for 
prosjektet. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Det er viktig for Sykehuspartner HF å kunne tilby et produksjonsmiljø for Regional radiologiløsning 
og multimediearkiv slik at Oslo universitetssykehus HF kan ta i bruk denne løsningen som planlagt.  
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Prosjekt Felles plattform trinn 1 har god fremdrift, og har levert prosjektmiljø til RAM-prosjektet som 
forutsatt. Forsinkelser i anskaffelser i nettverksinfrastruktur gir en forsinket sluttdato sammenlignet 
med opprinnelig plan. Dette påvirker ikke fremdriften til RAM-prosjektet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner revidert plan og finansiering av andre fase for 
prosjekt Felles plattform trinn 1 (BP3.2). Sammen med første fase gir dette en grunnkalkyle på 35,7 
millioner kroner, styringsramme (P50) på 37,5 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 40,0 millioner 
kroner. Beløpene er inklusive mva. I tillegg anbefaler administrerende direktør at styret godkjenner 0,7 
millioner kroner til avslutningsfasen av prosjektet.   
Administrerende direktør vil gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for finansiering for et samlet 
trinn 1 inklusive avslutning innenfor Sykehuspartner HFs budsjett. 
 

 


