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Forslag til vedtak 

 

1. Styret tilslutter seg plan for anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernisering av 
lokalnettene ved helseforetakene i Helse Sør-Øst inkludert nye sykehusbygg innenfor en 
grunnkalkyle på 15 millioner kroner, en styringsramme (P50) på 17,8 millioner kroner og en 
kostnadsramme (P85) på 21,9 millioner kroner. 

2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt for 
gjennomføring av anskaffelsen. 

3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med plan og kostnadsramme for 
modernisering av nettverk. 
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1. Hva saken gjelder 

Saken omhandler anskaffelse av rammeavtale for kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering, 

modernisering og videre forvaltning av de lokale IKT-nettene ved alle helseforetakene i Helse Sør-

Øst. Spesifikt gjelder denne saken å engasjere leverandørmarkedet i den hensikt å etablere 

rammeavtale(r) for kjøp av slikt utstyr og slike tjenester. Dette arbeidet skal ivaretas innenfor 

prosjektet Modernisering av nett i programmet STIM. 

Saken omhandler kun gjennomføring av anskaffelsesprosessen.  Styringsrammen for selve 

anskaffelsesprosjektet er innenfor Sykehuspartner HFs fullmakt, mens kostnadsrammen går ut over 

denne. Avtalen er en strategisk viktig avtale og kostnadsrammen for det som skal anskaffes gjennom 

avtalen(e) som etableres vil gå utover Sykehuspartner HFs fullmakt. 

2. Bakgrunn 

Sykehuspartner HF skal gjennom program STIM levere en standardisert, modernisert og sikker 

regional IKT-infrastruktur som muliggjør leveranse av fleksible, effektive tjenester og innovasjon i 

helseforetakene, til beste for pasientbehandlingen og som understøtter samhandling og 

informasjonsdeling. 

Mandatet og programplanen for program STIM beskriver oppdraget og planen i stort for 

gjennomføring av programmet. I 2019 er viktige premisser lagt gjennom arbeidet med målarkitektur, 

konseptene for sikkerhetssone, sonemodell og katalogtjenester (AD-struktur) samt prinsippet om at 

tjenester som hovedregel skal leveres fra regionalt kjøremiljø, levert fra sentrale datasentre jf. sak 

034-2019. 

For å realisere målsettingene har program STIM blant annet etablert prosjektene Modernisering av 

nett, Innføring av Kryptert Stamnett samt Felles plattform. 

Modernisering av nettverkene i Helse Sør-Øst omfatter i hovedsak tre områder: 

1. IKT-nettene på hvert helseforetak, de såkalte LAN («local area network»), 

2. IKT-nettene i datasentrene, inkl. i Felles Plattform («DC LAN»), 

3. IKT-nettet mellom helseforetakene og mellom de sentrale datasentrene, det såkalte 

WAN («wide area network). 

Moderniseringen av det førstnevnte punktet, vil gjennomføres i regi av prosjekt Modernisering av 

nett, punkt to vil benytte rammeavtale fra prosjekt Modernisering av nett mens gjennomføring ikke 

er besluttet enda, mens sistnevnte ivaretas av prosjekt Innføring av Kryptert Stamnett og prosjekt 

Modernisering av nett, jf. sak 013-2020 og sak 047-2020. 

Figuren under viser områder for modernisering av nettverk. 



 

 

3 

 

 

Bakgrunnen for at det er behov for moderniseringen av nettverket er at deler av eksisterende utstyr 

er ved slutten av sin livssyklus og må erstattes, for å sikre videre support/støtte fra leverandører og 

produsenter og dermed ivareta sikker og stabil drift og forvaltning av tjenesten. 

I tillegg skal det moderniserte nettverket tilby kapasitet for overføring av store datamengder, og 

kapasitet og tjenester for mer moderne kommunikasjons- og samhandlingsformer og 

sikkerhetsfunksjoner, som gjør det mulig å levere tilfredsstillende tjenester fra sentrale datasenter til 

helseforetakene.  

2.1. Mulighetsrom 

Moderniseringen av nettverkene ved helseforetakene vil foregå over flere år. Omfanget og 

hastigheten på moderniseringen av nettene og den løpende forvaltningen av denne vil være 

avhengig av fremtidig tilgjengelig finansiering og gjennomføringskapasitet. Leverandøravtalene for 

kjøp av utstyr og tjenester for forvaltning og modernisering av nettene må derfor settes opp for å gi 

tilstrekkelig fleksibilitet. Rammeavtaler, fremfor avtaler for direkte kjøp, gir en slik fleksibilitet. 

I dag inngår Helse Sør-Øst i nasjonale rammeavtaler for kjøp av nettverksutstyr og tilhørende 

bistand. Rammeavtalene kan forlenges frem til 14. desember 2021. På bakgrunn av dette er det 

nødvendig å gjennomføre en anskaffelsesprosess for etablering av nye avtaler.  

Det anbefales at Sykehuspartner HF inngår egne rammeavtaler tilpasset modernisering av nett i 

program STIM. Den omfattende moderniseringen medfører at foretaksgruppen vil ha andre behov 

enn de andre regionene de nærmeste årene. Vurderingene som ligger til grunn for denne 

anbefalingen er følgende: 

 Eksisterende rammeavtaler er konstruert for stykk-kjøp eller enkeltkjøp av utstyr og bistand 

(innleie). Nye avtaler vil ha en form og utformes med kommersielle vilkår og en styringsstruktur 

som er tilpasset et større løsningskjøp av det omfanget som gjelder for moderniseringen.  

 Eksisterende rammeavtaler er inngått med grossister eller videreselgere, ikke med de faktiske 

produsentene av utstyret.  Dette er punktet er nærmere beskrevet i vedlegg 1 til dette 

dokumentet. 

 Eksisterende rammeavtaler omfatter kun utstyr og bistand og ikke prosjekt-/entrepriseoppdrag 

eller tjenestekjøp. Nye avtaler vil i tillegg til utstyr også omfatte prosjekt- og entrepriseoppdrag 

og derigjennom å gi leverandørene større ansvar og bedre utnytte deres kapasitet og 

kompetanse. 

Sykehuspartner HF planlegger med at Helse Sør-Øst fortsatt viderefører deltakelsen i de nasjonale 

rammeavtalene for nettverksutstyr. Dette er nødvendig for å ivareta særskilte behov utover den nye 

rammeavtalen. 
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2.2. Innhold og omfang av anskaffelsen 

Behov og målarkitektur 

Programmet STIM i Sykehuspartner HF har over en tid arbeidet med å kartlegge behovene i 

forbindelse med modernisering og fremtidig forvaltning av nettverksinfrastrukturen i og mellom 

helseforetakene i Helse Sør-Øst. Basert på disse er det blitt utarbeidet en målarkitektur. 

Målarkitekturen innebærer følgende forbedringer i forhold til dagens situasjon: 

 Det blir en enklere nettverksstruktur ved at nettverket mellom helseforetakene og mot eksterne 

nett, såkalt WAN, blir levert som en tjeneste fra Norsk Helsenett SF, 

 ny sikkerhetsarkitektur (omfatter i hovedsak den nye AD/sonemodellen), 

 moderne og mer fleksibel systemarkitektur (omfatter virtualisering og programvarebaserte 

løsninger), 

 ny teknologi som muliggjør nye/forbedrede tjenester til helseforetakene gjennom bedre 

tilgjengelighet/kvalitet, mer kapasitet, basis for nye sluttbrukertjenester som for eksempel 

samhandlingsløsninger, 

 standardisering av produkter, løsningsdesign og forvaltningsprosesser, 

 utskiftning av utstyr som har nådd slutten på sin livssyklus og utvidelser som følge av nye 

sykehus. 

I forlengelsen av arbeidet med å kartlegge behovene og utarbeide en målarkitektur sendte 

Sykehuspartner HF i september 2019 ut en informasjonsforespørsel i markedet. Hensikten med 

denne var å innhente innsikt og anbefalinger fra leverandører på de foreløpige kravene og 

målarkitekturen for en modernisert IKT-nettverksinfrastruktur for Helse Sør-Øst. Åtte leverandører 

besvarte forespørselen. Disse besvarelsene inngår i kunnskapsgrunnlaget for anskaffelsesprosessen 

og i planleggingen av de etterfølgende moderniseringsaktivitetene. 

Rammeavtalenes materielle omfang 

Med utgangspunkt i arbeidet med behov og målarkitektur og innsikten innhentet gjennom nevnte 

informasjonsforespørsel mot leverandørmarkedet vil anskaffelsesprosessen og den/de resulterende 

rammeavtalene omfatte følgende, både for eksisterende og nye sykehus: 

 Utstyr og lisenser for de lokale nettverkene i foretakene og i sentrale datasenter,  

 vedlikeholdstjenester for nevnte utstyr og lisenser, 

 prosjekt-/entreprisetjenester for design, planlegging, utrulling/installasjon og test, 

 midlertidige driftstjenester der det er behov for slike i løpet av moderniseringen (kontraheres 

som opsjon). 

I forbindelse med informasjonsforespørselen beskrevet ovenfor presenterte leverandørene ulike 

leveransemodeller: 

1. En tradisjonell modell der kunden kjøper utstyr og selv er ansvarlig for utbygging, gjerne 

gjennom underleverandører, og drift. 
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2. En tradisjonell modell der kunden kjøper utstyr og selv er ansvarlig for utbygging, gjerne 

gjennom underleverandører, men der driften av infrastrukturen kjøpes som en tjeneste. 

3. En modell der nettverksinfrastruktur kjøpes som en tjeneste (såkalt «Network as a Service»), 

altså at leverandøren både eier utstyret og er ansvarlig for drift og forvaltning av utstyret. Denne 

modellen modell 2 over, men der man leaser utstyret fremfor å eie det. 

En vurdering av disse modellene i forhold til anbefalt modell for anskaffelsen er gitt i vedlegg 1 til 

dette dokumentet. 

 

Rammeavtalens økonomiske omfang 

Rammeavtalen(e) er planlagt å ha en varighet på fem år. Anskaffelsesregelverket gir begrensninger 

på avtalevarigheter utover dette. Avtalen og infrastrukturen som etableres gjennom denne vil 

imidlertid sette premisser og føringer for nye avtaler og den videre utviklingen av infrastrukturen.  

Rammeavtalen(e) i seg selv forplikter ikke Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. Uttaket på 

avtalen(e) vil reguleres og begrenses av de midler som er avsatt til forvaltning og utvikling av 

nettverksinfrastruktur i Økonomisk langtidsplan som konkretiseres i årlige budsjetter gjennom 

avtaleperioden og bestillinger i forbindelse med nye sykehusbygg. 

En betydelig del av moderniseringen omfatter initiativ som allikevel må gjøres gjennom den 

ordinære livssyklushåndteringen for infrastrukturen som bl.a. utskiftning av utstyr som er for 

gammelt og utenfor leverandørens vedlikeholds- og garantiordninger. Drift og forvaltning av dagens 

infrastruktur krever allerede betydelige årlige investeringer og driftskostnader for å ivareta sikker og 

stabil drift. Etter hvert som moderniseringen erstatter eksisterende løsninger, vil disse kostnadene 

overføres til den moderniserte infrastrukturen og være en del av omfanget i de(n) nye 

rammeavtalene. 

I tillegg til det økonomiske omfanget av oppgraderingen av eksisterende infrastruktur vil det 

økonomiske omfanget av rammeavtalen også omfatte nye sykehusbygg. Rammeavtalen må derfor 

ta høyde for et tilstrekkelig totalomfang, slik at ikke anskaffelsesregelverket i ettertid begrenser 

muligheter til kjøp på avtalen(e). 

Tallunderlag som illustrerer det økonomiske omfanget av en rammeavtale er gitt i vedlegg 1 til dette 

dokumentet. 

Gjenbruk 

Sykehuspartner HFs målsetning er i størst mulig grad å legge til rette for gjenbruk av eksisterende 

utstyr i moderniseringen og den videre forvaltningen av nettverksinfrastrukturen. Det nøyaktige 

omfanget av mulig gjenbruk vil man først kunne fastslå når de endelige produktene er valgt og 

designet for den moderniserte infrastrukturen er fastlagt. I denne sammenheng er det imidlertid 

viktig å være klar over at moderniseringen vil strekke seg over en tidsperiode på minimum fem år. I 

dette tidsrommet vil mye av det eksisterende utstyret nå slutten av sin levetid og må derfor uansett 

skiftes ut. 

Vedlegg 1 til dette dokumentet beskriver hvordan gjenbruk vil ivaretas i anskaffelsesprosessen. 
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2.3. Plan for gjennomføring av anskaffelsen 

Arbeidet med å forberede anskaffelsen er allerede igangsatt, og gjennomføringen av anskaffelsen er 

planlagt å ta drøyt 11 måneder fra beslutning om utsendelse av invitasjon til prekvalifisering til 

leverandørmarkedet.  

Plan for anskaffelsen av rammeavtalen er skissert i figuren under: 

  

 

Tidsplanen for anskaffelsen nærmer seg kritisk linje for at avtalen kan benyttes for anskaffelser av 

nettverk til Nytt sykehus i Drammen. Framdriftsplan til prosjekt Modernisert Nett i program STIM 

ligger så tett opp til fristene for byggeprosjektet Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet at det 

for dette byggeprosjektet vil gjennomføres en anskaffelse av eksisterende nettverksløsning ved Oslo 

Universitetssykehus HF, jf. sak 050-2020.  

Anskaffelsens omfang og kompleksitet innebærer en risiko i forhold til den angitte tidsplanen. Disse 

er nærmere beskrevet i seksjon 2.9 (Risiko) nedenfor. 

Viktige beslutninger vil ivaretas innenfor styringsstrukturen til programmet STIM i Sykehuspartner 

HF. I og med at den forventede kostnadsrammen for de endelige anskaffelsene går utover 

administrerende direktørs fullmakt, vil følgende beslutninger forelegges styret i Sykehuspartner HF: 

 Beslutning om å gå over i gjennomføring av en anskaffelsesprosess gjennom å engasjere 

leverandørmarkedet for etablering av rammeavtale(r) (denne saken).  

 Beslutning om å gå over i gjennomføringsfasen av selve moderniseringen i prosjektet 

Modernisering av nett. 

 Beslutning om signering og inngåelse av rammeavtalene med de anbefalte leverandørene. 

Videre vil de faktiske anskaffelsene på de inngåtte rammeavtalene, herunder i prosjektet 

Modernisering av nett, legges frem for styret i Sykehuspartner HF der disse går utover 

administrerende direktørs fullmakt. 
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2.4. Mulig plan for utbygging/modernisering 

Rammeavtalen(e) som anskaffelsesprosessen vil resultere i, forplikter ikke Sykehuspartner HF i seg 

selv. Det er først avrop/bestillinger på rammeavtalen(e) som medfører forpliktelser ovenfor 

leverandørene. Tidspunktene for slike bestillinger/avrop vil være avhengig av moderniserings- og 

oppgraderingsplanen av de lokale nettverkene. Denne vil utvikles i prosjektet Modernisering av nett 

og besluttes i henholdt til beslutningsstruktur nevnt over og fullmaktstruktur i foretaksgruppen. 

2.5. Økonomi 

Kostnader ved anskaffelsesprosessen 

Kostnadene ved anskaffelsesprosessen som beskrevet i dette dokumentet, dekkes innenfor 

programmet STIM og prosjektet Modernisering av nett. Disse kostnadene er estimert til en 

grunnkalkyle på 15 millioner kroner. Prosjektet Modernisering av nett startet sin konseptfase i 

januar 2019 og gikk over til en planleggingsfase i januar 2020. I disse fasene har prosjektet hatt 

forbrukt pr. mai 2020 7,6 millioner kroner. Gitt overgang til gjennomføringsfasen juli 2020 har 

prosjektet en prognose forbrukt på 8,6 millioner kroner frem til overgang gjennomføringsfase.  

Totalkostnader  

Totalkostnadene ved kjøpene på rammeavtalen(e) som etableres gjennom anskaffelsesprosessen 

har følgende drivere: 

 Modernisering av lokalnettene i foretakene – kostnadsomfanget vil være avhengig av 

utrullingsplanen og –ambisjonen for nettverksmoderniseringen. En slik plan er under utvikling i 

prosjektet Modernisering av nett, og det detaljerte kostnadsomfanget vil fremgå av business 

case som utarbeides i planleggingsfasen av prosjektet. Kostnadene vil omfatte både utstyr, 

utbyggingstjenester og eventuelt driftstjenester 

 IKT-nett i nye sykehusbygg – kostnadsomfanget vil følge av omfanget og business caset for hvert 

byggeprosjekt. Kostnadene vil omfatte både utstyr og utbyggingstjenester.  

 Drift og livssyklusforvaltning – vedlikeholdstjenester og livssyklusutskiftninger for den til enhver 

tid tilgjengelige infrastrukturen. Det bemerkes her at i forbindelse moderniseringen vil det også 

påløpe leverandørkostnader knyttet til å vedlikeholde og forvalte eksisterende infrastruktur 

inntil denne er fullt ut erstattet med den moderniserte infrastrukturen. 

Gevinster 

Prosjektet Modernisering av nett innebærer en oppgradering av nettverksinfrastrukturen slik at 

både eksisterende og nye tjenester, kan benyttes på en sikker måtte slik at samhandling og 

pasientbehandling ivaretas. Prosjektet vil således legge til rette for å realisere følgende gevinster: 

 Funksjonelt og operasjonelt grensesnitt mot Norsk Helsenett SFs stamnettinfrastruktur.  

  Evne til å møte foretakenes behov for leveranse av moderne digitale tjenester innenfor de 

ledetidene foretakene krever. 

 Effektiv økonomisk og operasjonell drift og forvaltning av IKT-nettverket i Helse Sør-Øst. 
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Desto tidligere en modernisert infrastruktur blir tilgjengelig, jo raskere kan disse gevinstene 

realiseres. 

Tilsvarende vil andre prosjekter og initiativ som benytter rammeavtalen(e) som er resultatet av 

anskaffelsesprosessen, kunne gi liknende, og andre, gevinster. 

2.6. Informasjonssikkerhet 

Utstyret, løsningene og prosjektene som skal inngå i rammeavtalen(e) og senere kjøpes skal dekke 

regionale sikkerhetskrav. Under gjennomføring av anskaffelsen og i dialogen med leverandørene vil 

løsningsdesignere og sikkerhetsarkitekter involveres for å: 

 sørge for at leverandørene forstår Helse Sør-Østs sikkerhetskrav og prinsipper, 

 sørge for at kravspesifikasjonen inneholder de riktige kravene innen informasjonssikkerhet og 

personvern, 

 starte arbeidet med løsningsdesign og vurdering av informasjonssikkerhet allerede under 

anskaffelsen. 

I forbindelse med moderniseringen og oppgraderingene vil det bli utarbeidet detaljerte 

løsningsdesign som vil være basis for vurdering av personvern og informasjonssikkerhet for hver 

enkelt løsning samt for nettene som helhet. 

2.7. Juridiske vurderinger 

Anskaffelsen vil gjennomføres iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Sykehusinnkjøp HF vil 

delta i anskaffelsesprosessen med kontraktledere og jurister for å ivareta og kvalitetssikre prosessen 

og tilhørende dokumentasjon. Eksternt advokatfirma er også engasjert for ekstern kvalitetssikring. 

Foretaksadvokaten i Sykehuspartner HF deltar i prosjektets referansegruppe. 

2.8. Risiko 

Risikoen knyttet til anskaffelsesprosessen er vurdert og beskrevet i vedlegg 1 til dette dokumentet. 

2.9. Avhengigheter 

Følgende prosjekter og initiativ er avhengig av denne anskaffelsesprosessen: 

 STIM Modernisering av nett (dette prosjektet). Utstyr og tjenester for gjennomføring av 

moderniseringen av nettene skal kjøpes på rammeavtalen(e). 

 STIM Innføring av Kryptert Stamnett. Tilkobling til det krypterte stamnettet jfr. sak 047-2020, er i 

stor grad planlagt gjennomført av prosjektet Modernisering av nett  

 STIM Felles Plattform. Utstyr for bygging av nettverket på de nye datasentrene (‘Felles 

Plattform’) skal kjøpes på rammeavtalen(e). 

 Nye sykehusbygg. Utstyr og tjenester for nettverkene på nye sykehus skal kjøpes på 

rammeavtalen(e). Sykehusbygg deltar med ressurser i anskaffelsesprosessen. 
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 Eksisterende infrastruktur. Både utstyr og tjenester for forvaltning av eksisterende infrastruktur, 

som må byttes fra 2021, og nettene i eksisterende datasentre der utstyret begynner å bli svært 

gammelt, skal kjøpes på rammeavtalen(e). 

3. Administrerende direktørs vurdering 

Det er et stort og umiddelbart behov for å starte oppgradering av og modernisering av IKT-nettene 

ved helseforetakene i Helse Sør-Øst, både for å sikre og ivareta en sikker og effektiv forvaltning av 

disse nettene, og for å sikre at nettene kan tilby de tjenestene som helseforetakene etterspør og vil 

etterspørre. Prosjektet Innføring av kryptert stamnett leverer viktig infrastruktur der prosjektet 

Modernisering av nett vil sørge for tilkobling på mange lokasjoner. I tillegg vil byggeprosjektet Nytt 

sykehus i Drammen og andre påfølgende byggeprosjekter også ha behov for større 

nettverksleveranser. Det er derfor viktig at det etableres leverandøravtale(r) som kan muliggjøre alle 

disse behovene og at disse avtalene legger best mulig til rette for effektiv utnyttelse av 

Sykehuspartner HFs og foretakenes ressurser. En kontrakts- og prismodell som er tilpasset Helse Sør-

Øst sine særskilte behov og planer, samt størst mulig utnyttelse av leverandørenes kompetanse og 

kapasitet i utbyggingen vil bidra til dette. 

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

et potensielt stort volum på kjøp, men at disse i seg selv ikke forplikter hverken Sykehuspartner HF 

eller Helse Sør-Øst RHF. Slike forpliktelser vil først påløpe som en følge av de prosjektene og 

initiativene som benytter seg av rammeavtalen(e) og der det vil gjelde egne beslutningsstrukturer.  

Kostnadene knyttet til gjennomføringen av anskaffelsesprosessen vil dekkes av prosjektet 

Modernisering av nett. Administrerende direktør vil videre komme tilbake med egen sak når 

kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger og når det foreligger en endelig anbefaling for valg av 

leverandører og før signering av avtaler med disse. 

Administrerende direktør ber om styrets tilslutning til å gjennomføre en anskaffelsesprosess for å 

etablere rammeavtale(r) for kjøp av utstyr og tjenester for oppgradering og modernisering av 

lokalnettene i helseforetakene.  

 


