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PROSJEKT MODERNISERING AV NETT – UTVIDELSE AV OMFANG OG RAMMER  

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Styret godkjenner at prosjekt Modernisering av nett inkluderer gjennomføring av modernisering 
av DC-LAN i sitt omfang med en revidert plan og grunnkalkyle for inneværende fase på 22,3 
millioner kroner, med en styringsramme (P50) på 24,8 millioner kroner og en kostnadsramme 
(P85) på 26,5 millioner kroner. 

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 
gjennomføring innenfor revidert omfang og rammer. 

 
 

 

 

 

Skøyen, 14. april 2021 

 

 

Gro Jære 

Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Prosjekt Modernisering av nett er i gjennomføringsfase del 1, som innebærer anskaffelse av en eller 

flere rammeavtaler for modernisering av lokale nettverk. Saken omhandler forslag til endring i 

prosjektomfanget og to endringer i prosjektgjennomføringen. Endringene vil påvirke prosjektets 

kostnader, og det er behov for å øke de økonomiske rammene og søke om utvidet finansiering i 

henhold til fullmakt.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1. Bakgrunn 

Prosjekt Modernisering av nett fikk tilslutning til plan for anskaffelse av rammeavtale for 

oppgradering og modernisering av lokalnettene ved helseforetakene i Helse Sør-Øst i styremøte 17. 

juni 2021, jf. styresak 046-2020. Videre ble det orientert om prosjektet i styremøtet 19. august 2020 

jf. styresak 058-2020, der det blant annet ble orientert om den øvre økonomiske rammen for 

rammeavtalen(e). Status er rapportert som en del av statusrapporteringen fra program STIM. 

Prosjektet har gjennomført prekvalifisering og er nå i dialog med tre leverandører. Vedtatt 

prosjektomfang dekker anskaffelse av rammeavtale for kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering, 

modernisering og videre forvaltning av de lokale nettverkene ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Rammeavtalen skal også omfatte utstyr og tjenester av DC-LAN. 

En stor andel av nettverkskomponentene på dagens lokale nettverk i datasentrene (DC-LAN) er i 

siste fase av livssyklusen (End of Life) med begrenset mulighet for support (End of Support) og 

suppleringskjøp (End of Sale). Situasjonen medfører at videre skalering og fornying krever re-design 

av løsningene.  

Hittil har ikke gjennomføring av modernisering av DC-LAN vært besluttet som en del av prosjektets 

omfang. Det vurderes nå som hensiktsmessig å gjennomføre moderniseringen i regi av prosjekt 

Modernisering av nett. 

Hvorfor anskaffe rammeavtale(r) 

Det er behov for å standardisere og modernisere lokale nettverk i Helse Sør-Øst, noe som vil 

forbedre stabilitet, sikkerhet og skalerbarhet i nettverket, og vil forenkle forvaltningen. Å utføre 

dette moderniseringsløftet er omfattende, og det kan ikke gjennomføres ved normal forvaltning og 

nasjonale rammeavtaler. Inngåelse av rammeavtale for kjøp av maskinvare, programvare og 

prosjekttjenester gir Sykehuspartner HF stor fleksibilitet samtidig som det gir muligheten til å 

benytte leverandørmarkedet for å få tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre moderniseringen, og å 

sikre en standardisert infrastruktur på tvers av hele regionen. Begrunnelsene for tilnærmingen som 

er valgt i prosjekt Modernisering av nett er beskrevet i vedlegg 1 til styresak 058-2020.  
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2.2. Alternativer for modernisering av DC-LAN 

Alternativene til å gjennomføre dette i linjen er enten å inkludere gjennomføring av 

moderniseringen som en del av prosjekt Felles plattform, å etablere et eget prosjekt eller å 

gjennomføre moderniseringen som del av prosjekt Modernisering av nett. Alternativene er vurdert 

og det anbefales å legge tiltaket inn under prosjektet Modernisering av nett. Dette fordi:  

 anskaffelsesprosessen med forberedelse for de første leveranseprosjektene kan 

gjennomføres samlet for LAN og for DC-LAN, og dette vil være mindre ressurskrevende enn å 

gjennomføre to prosesser  

 dersom modernisering av DC-LAN gjennomføres som en del av prosjekt Modernisering av 

nett, og dette inkluderes nå, er det muligheter for at utvikling av design og detaljplanlegging 

gjennomføres sammen med valgt leverandør i første halvår 2022. Dermed vil 

moderniseringen kunne starte i andre halvår 2022  

 

Inkludering av modernisering av DC-LAN i planen til prosjekt Modernisering av nett og ivaretakelse 

av kravsetting for å få modernisering av DC-LAN inn som et av de første leveranseprosjektene i 

anskaffelsesprosessen, krever administrative og tekniske ressurser i perioden fra mai 2021 til 

rammeavtalen er inngått i november 2021. Alternativt vil dette arbeide starte senere, men fortsatt 

med bruk av rammeavtalen(e) tatt frem av prosjektet Modernisering av Nett. 

2.3. Særskilte forhold som styret bør være klar over 

STIM prosjektet Felles plattform trinn 1 har i sitt mandat å forbedre dagens nettverk i sentrale 

datarom, jf. styresak 084-2020 og styresak 032-2021. Tiltaket omtales som forbedret DC-LAN og 

omfatter forbedringer som er nødvendig for å imøtekomme krav til kapasitet og stabilitet på kort 

sikt, spesielt som følge av implementering av ny regional radiologiløsning og multimediearkiv (RAM). 

Tiltaket må gjennomføres raskt og uavhengig av tiltaket som behandles i denne styresaken, og vil gi 

gevinster helt frem til det blir erstattet av modernisert DC-LAN. 

2.4. Status og revidert plan for anskaffelsesprosessen inkludert modernisering av DC-LAN 

Prosjekt Modernisering av nett er ved starten av april 2021 i hovedsak på plan med 

gjennomføringsfase del 1 – anskaffelsesprosess. Oppstart av anskaffelsesprosessen ble forsinket 

som følge av at det tok lengre tid enn forutsatt å avklare fullmakt høsten 2020. Prosjektet har også 

brukt lengre tid enn planlagt på ekstern kvalitetssikring av resultatene fra prekvalifiseringen i januar 

2021. Ekstern kvalitetssikring er viktig for en så omfattende avtale, og tilsvarende økt ressursbruk er 

nå lagt inn i planene for å vurdere leverandørenes tilbud før kontrakt inngås. Prosjekt Modernisering 

av nett har mistet sentrale interne ressurser som har sluttet i Sykehuspartner HF i løpet av kort tid. 

For å sikre kompetanse og fremdrift har prosjektet måttet leie inn eksterne ressurser for å dekke 

behovet. Samlet sett medfører disse forholdene en økt kostnad for prosjektet. 

 

Tidsplanen for anskaffelsesprosessen vil ikke bli påvirket av at arbeidet med gjennomføring av 

modernisering av DC-LAN legges inn i prosjektets omfang:  
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Prosjektet planlegger gjennomføring av første anskaffelse i parallell med anskaffelsesprosessen. 

Planen er å legge frem sak med anbefaling om oppstart gjennomføringsfase del 2 – pilot og første 

helseforetak for styret i Sykehuspartner HF i august 2021. Deretter følger nødvendige 

beslutningsprosesser frem til signering av rammeavtale(r) og påfølgende avrop på de første 

prosjektene fra og med november 2021.  

2.5. Økonomi 

I styresak 046-2020 var kostnadene for prosjektets gjennomføringsfase del 1 – anskaffelsesprosess, 

beregnet til 15,0 millioner kroner (grunnkalkyle) med en tilhørende styringsramme (P50) på 17,8 

millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 21,9 millioner kroner. 

Forsinkelsene, kvalitetssikringen og flere eksterne ressurser som beskrevet i kapittel 2.4 over, har 

medført at prosjektet rapporterer en prognose som vil gå over grunnkalkylen (jf. sak 031-2021). 

Disse merkostnadene er samlet estimert til 3,9 millioner kroner. Økt omfang som følge av å 

inkludere gjennomføring av modernisering av DC-LAN i prosjektet med sikte på å få dette inn som en 

av de tidlige prosjektleveransene vil medføre en merkostnad på 3,4 millioner kroner i denne 

prosjektfasen. Dette beløpet dekker innleie av en arkitekt og en administrativ ressurs for å utarbeide 

kravspesifikasjoner og evaluere leverandørers løsningsforslag for tidlig oppstart av gjennomføring av 

modernisering av DC-LAN. Samlet prognose for anskaffelsesprosessen er dermed 22,3 millioner 

kroner, jf. tabellen under (alle beløp i millioner kroner og inklusiv merverdi). 

  



 

 

5 

 

 

Post Kostnad  

Opprinnelig grunnkalkyle 15,0 

Forsinket oppstart, innleie av ressurser og merkostnad knyttet til 

ekstern kvalitetssikring 

3,9 

Tidlig oppstart gjennomføring modernisering av DC-LAN 3,4 

Revidert grunnkalkyle 22,3 

 

Basert på påløpte kostnader og prognose for de foreslåtte omfangsendringene, har prosjektet 

følgende usikkerhet (alle beløp i millioner kroner): 

 

Usikkerhetsanalyse                                                       Beløp (MNOK)                                Sannsynlighet 

Ny Grunnkalkyle 22,3 7 % 

Styringsramme (P50) 24,8  50 % 

Kostnadsramme (P85) 26,5 85 % 

 

For et anskaffelsesprosjekt av dette omfanget vil det kunne inntreffe uforutsette forhold i dialogen 

med leverandørene som vil kunne påvirke tidspunkt for prosjektets planlagte milepæler. En 

forsinkelse vil føre til økte kostnader grunnet forlenget ressurspådrag innen både anskaffelse, 

prosjektledelse og arkitektur. Dette er hensyntatt i usikkerhetsanalysen og reflekteres i avviket 

mellom grunnkalkyle og styringsramme. Det er også usikkerhet rundt kostnadsbehovet for ekstern 

juridisk kvalitetssikring av anskaffelsen, spesielt ved en eventuell klageprosess.  

I usikkerhetsanalysen er det tatt høyde for at det kan bli behov for større ressurspådrag, da det vil 

kunne være behov for flere ressurser for å dekke inn den erfaring og kompetanse som er gått ut av 

prosjektet. Noe er nå dekket inn ved innleie av nye ressurser som gjengitt i prognosen, men det kan 

bli behov for flere ressurser i løpet av anskaffelsesprosessen.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Prosjekt Modernisering av nett er godt i gang med anskaffelsen av rammeavtale(r) for oppgradering 

og modernisering av lokalnettene og DC-LAN ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. Prekvalifisering av 

leverandører er gjennomført, og prosjektet er nå i gang med dialogfase med tre leverandører. 

Administrerende direktør erkjenner at det har vært forhold som har ført til en kostnadsøkning 

sammenlignet med opprinnelig grunnkalkyle som redegjort for i saken.  

Administrerende direktør konstaterer at anskaffelsesprosessen skal resultere i rammeavtale(r) med 

et potensielt stort volum på kjøp, men at avtalene i seg selv ikke forplikter Sykehuspartner HF. Slike 

forpliktelser vil først påløpe som en følge av de prosjektene og initiativene som benytter seg av 

rammeavtalen(e). Disse vil vedtas i henhold til gjeldende fullmaktstruktur etter hvert som de startes. 
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Administrerende direktør følger prosjektet tett og vurderer at det å planlegge for ekstern 

kvalitetssikring er viktig for en så omfattende avtale. 

Administrerende direktør vurderer at det er hensiktsmessig å inkludere modernisering av DC-LAN 

som en del av prosjekt Modernisering av nett. Dette vil sikre at anskaffelse for modernisering av DC-

LAN får nødvendig fremdrift, samt at Sykehuspartner HF får utnyttet både ressurser og kompetanse 

best mulig.  

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner at prosjekt Modernisering av nett 

inkluderer gjennomføring av modernisering av DC-LAN i sitt omfang med en revidert plan og 

grunnkalkyle for inneværende fase på 22,3 millioner kroner, med en styringsramme (P50) på 24,8 

millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 26,5 millioner kroner. Videre anbefales det at styret 

ber administrerende direktør avklare fullmakt for gjennomføring innenfor revidert omfang og 

rammer med Helse Sør-Øst RHF.  


