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Saksframlegg 
 
 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 17. juni 2020 

 
 
 
SAK NR 047-2020 
 
 
PROSJEKT INNFØRING AV KRYPTERT STAMNETT – OPPFØLGING AV VEDTAK 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar saken til orientering og tilslutter seg revidert plan for gjennomføring av prosjekt 

Innføring av kryptert stamnett med en grunnkalkyle på 38 MNOK, styringsramme (P50) på 43,2 
MNOK og kostnadsramme (P85) på 49,4 MNOK inkl. mva.  

2. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 14. juni 2020 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Prosjekt Innføring av kryptert stamnett ble godkjent i Sykehuspartner HFs styre 4. mars 2020, jf. 
sak 013-2020. I styrevedtaket ba styret administrerende direktør om å komme tilbake med 
utdypende vurderinger innenfor enkelte områder. I styrevedtaket ba styret også 
administrerende direktør avklare fullmakter med Helse Sør-Øst RHF.  
 
I denne saken gis status på vedtakspunktene samt en anbefaling om å gjennomføre prosjektet i 
henhold til en alternativ tilnærming som reduserer risiko som ligger i avhengighet til prosjekt 
Modernisering av Nett i program STIM. 
 
I sak 013-2020, vedtakspunkt 3 heter det:  

«Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret med oppdatering på 
risiko og plan for gjennomføring. Videre en beskrivelse av vurderinger av alternativer 
knyttet til teknologivalg for tilkoblingen til stamnettet».  

 
I vedtakspunkt 4 heter det:  
 

«Styret ber administrerende direktør avklare fullmakter for prosjektgjennomføring i 
Sykehuspartner HF og for etablering av kryptert stamnett gjennom kjøp av tjeneste fra 
Norsk Helsenett SF med Helse Sør-Øst RHF».  

 
Som en følge av styrebeslutningen, søkte Sykehuspartner HF i brev datert 9. mars 2020 Helse 
Sør-Øst RHF om godkjenning i henhold til dette vedtaket. Helse Sør-Øst RHF ba i mai 2020 
Sykehuspartner HF om å utdype prosjektets bemanningsmessige sider, samt 
gjennomføringsplan, alternativer, risiko og kostnadsnivå. Det redegjøres for disse punktene som 
en del av denne saken. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Om nettverk 

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

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

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

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

(«wide area network).  

 
Moderniseringen av nett på foretakene (punkt 1) vil gjennomføres i regi av prosjektet 
Modernisering av nett og vil komme i egen sak til styret jf. sak 046-2020. Modernisering av nett i 
sentrale datasentre (punkt 2) vil benytte rammeavtale som anskaffes gjennom prosjekt 
Modernisering av nett. Tilkobling til kryptert nett mellom tre sentrale datasentre og utvikling og 
test av løsningen for nett mellom foretakene (punkt 3) ivaretas av prosjekt Innføring av Kryptert 
Stamnett, denne saken og sak 013-2020, mens tilkobling har vært planlagt utført av prosjekt 
Modernisering av nett.  
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Figur 1: Områder for modernisering av nettverk 
 
Figuren under viser dagens nettverksinfrastruktur i Helse Sør-Øst og målbildet for tilkobling til 
det krypterte stamnettet. 

Eksisterende kjernenett

HF LAN
LAN distribusjon

NHN Stamnett

HF LAN

WAN tilkobling/ LAN 
distribusjon

Nett-komponent Nett-komponent

Nett-komponent Nett-komponentNett-komponent Nett-komponent

WAN tilkobling

= SP = NHN

Nett-komponent Nett-komponent

Nett-komponent Nett-komponentNett-komponent Nett-komponent

= Modernisert 

 
Figur 2: Venstre side av figuren over viser dagens infrastruktur, mens høyre side viser målbildet for tilkoblingen.  
 

2.2 Teknisk løsning 

Den tekniske løsningen innebærer at dagens WAN tilkobling (Nettverksinfrastruktur mellom 
lokasjoner) og LAN distribusjon (Nettverksinfrastruktur innenfor en lokasjon) deles i to og 
moderniseres i henhold til målarkitektur for nettverk i Helse Sør-Øst (godkjent i Sykehuspartner 
HFs arkitekturråd april 2020). Den tekniske løsningen vil også avtalemessig klart skille på 
ansvarsdelingen mellom Norsk Helsenett SF og Sykehuspartner HF. 
 
2.3 Lokasjoner 

Foretaksgruppens lokasjoner kan kategoriseres ut fra teknisk kompleksitet. Tabell 1 under 
beskriver 5 kategorier som dekker de lokasjonene som er planlagt koblet på det krypterte 
stamnettet. 
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Kategori Beskrivelse Egenskaper 

A+ 

Større sykehusområde / 

Datasenter 

Eksempel – Ullevål og 

Nye Drammen Sykehus 

 Trippel redundans i tilkobling til Stamnett   

 Meget høy kapasitet på samband  

 Lokal overlevelse og autonomi for kritiske 

nettverkstjenester 

A 

Sykehus, 

Sykehusområde 

Eksempel – Arendal og 

Gjøvik 

 Redundant tilkobling til Stamnett   

 Høy kapasitet på samband  

 Lokal overlevelse og autonomi for kritiske 

nettverkstjenester 

B 

Lokalsykehus, 

medium og/eller 

kritisk lokasjon 

Eksempel – 

Kongsvinger og AMK 

Lillesand 

 Redundant tilkobling til Stamnett  

 Medium kapasitet på samband  

 Kun begrenset lokal overlevelse for kritiske 

nettverkstjenester 

C 

Mindre, 

ikke-kritisk lokasjon 

Eksempel – 

Ambulansestasjoner og 

mindre DPSer 

 Ikke redundant tilkoblet Stamnett, 

men mulighet for mobil backup  

 Lav kapasitet på samband  

 Ingen lokal overlevelse 

D 
Mobil lokasjon - 

Ambulanse og Blodbuss 

 Ikke-redundant tilkoblet Stamnett 

 Mobil tilkobling til Stamnett     

 
Tabell 1: Beskrivelse av lokasjoner 
 
Det er vurdert å være krevende å gjennomføre oppkoblingen til de større lokasjonen A+, A, B på 
dagens nettverksutstyr. Årsaken til dette er at mye av dagens nettverksutstyr på 
tilkoblingspunktet trenger oppgradering og/eller fornyelse for å kunne tilkobles kryptert 
stamnett. Sikkerhet og sonemodell på disse lokasjonene benytter WAN teknologi for 
segmentering. Ved overgang til Norsk Helsenett SF sitt krypterte stamnett vil dette måtte løses 
på en annen måte og kreve betydelig endring hos Sykehuspartner HF. Disse 3 lokasjonstypene 
har høy kritikalitet og større endringer vil også gi negativ påvirkning på driftsstabilitet. 
 
Når det gjelder C og D lokasjoner har de lavere kritikalitet og bruker ikke WAN teknologien for 
segmentering. En migrering her innbefatter ikke endringer i lokalnettet.  
 
2.4 Vurderte alternativer for innføring  

I samarbeid med Norsk Helsenett SF ble det fra høsten 2018 utredet alternative fremgangsmåter 
for å innføre stamnett i Helse Sør-Øst og lukke pålegget fra Datatilsynet om kryptering av 
eksterne forbindelser jf. sak 013-2020. Det ble i utgangspunktet sett på et alternativ der 
Sykehuspartner HF først skulle gjennomføre kryptering i eksisterende nett, for deretter å koble 
på stamnett fra Norsk Helsenett SF. Dette ble tidlig forkastet da Norsk Helsenett SF endret sitt 
tilbud og anbefaling i forhold til å levere kryptering sammen med stamnett. Her ble også 
alternativer som innebar større grad av gjenbruk, overdragelse av eksisterende kjernenett, og 
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«Helse-Vest/Helse-Nord»-modellene vurdert. Disse løsningene har det til felles at krypteringen 
er løst av IKT-enhetene på de regionale helseforetakene. Videre er kompleksiteten av det totale 
nettet (både stamnett og lokale nett) vesentlig lavere enn det vil bli i Helse Sør-Øst om 
tilsvarende løsninger skulle velges her. Disse alternativene ble forkastet for Helse Sør-Øst av 
mange årsaker, der fellesnevneren er at løsningene ikke vil skalere. 

I tillegg til alternativene over har det vært vurdert et alternativ som reduserer kostnader i 
Sykehuspartner HF, gjennom at Norsk Helsenett SF bygger stamnett i takt med at 
Sykehuspartner HF moderniserer lokalnettet og er klare for å koble til stamnettet per 
helseforetak. Dette er ikke anbefalt av Norsk Helsenett SF da det ikke gir mulighet til en 
fullstendig test av kjernenettet. Resultatet av vurderingene av alle alternativene, basert på 
akseptabel risiko, teknisk og driftsmessig kompleksitet, gjenværende verdi på utstyret og gevinst 
i forhold til målbildet, var en samlet anbefaling fra Norsk Helsenett SF, Sykehuspartner HFs 
fagmiljø og ekstern kvalitetssikring at implementering gjøres ved:  

1) Norsk Helsenett SF bygger videre det nasjonale stamnettet i vår region etter nasjonal 
modell/design (overdrar ikke Helse Sør-Øst sitt kjernenett). 

2) Norsk Helsenett SF leverer kryptering direkte i stamnettet (ikke Helse Vest/Helse Nord-
modellen). 

3) Sykehuspartner HF migrerer til stamnettet gjennom prosjekt Modernisering av nett (utrulling 
av LAN-modernisering for å minske risiko, kost og negativ påvirkning for foretakene). 

 
Sykehuspartner HF har i etterkant av styremøte 4. mars 2020 vurdert flere nye alternativer 
knyttet til teknologivalg for tilkoblingen til stamnettet (punkt 3), med hensikt å redusere 
gjennomføringstid for tilkobling til det krypterte stamnettet. Sykehuspartner HF har sett på et 
alternativ der alle helseforetakene kobles til det krypterte stamnettet på dagens infrastruktur. 
Alternativet utdypes ikke videre da det totalt sett gir en dårligere og mindre sikker løsning enn 
dagens infrastruktur. Det er tidligere gjort en risikovurdering av dagens driftssituasjon der som 
slår fast at det er behov for å oppgradere nettverket, jf. sak 033-2018.  
 
2.5 Gjeldende plan og ett nytt alternativ for innføring og tilkobling  
 I det følgende gis en kort vurdering av ett aktuelt alternativ (alternativ 2) opp mot gjeldende 
plan (alternativ 1). Begge alternativene beskrives senere i dokumentet. For alternativ 1 er dette 
en utdypning ut over at det ble beskrevet i sak 013-2020.  
 

 
Alternativ 1 (Gjeldene) Alternativ 2 (Anbefalt) 

Prosjektansvar for tilkoblingen  
til kryptert stamnett 

Modernisering av Nett  Innføring av  Kryptert Stamnett begrenset til 15 
lokasjoner – Øvrige håndteres av Modernisering 
av Nett 

Modernisering av lokalnettene Gjøres samtidig med tilkoblingen til 
Kryptert stamnett  

Tilkobling til et begrenset antall C-lokasjoner på 
eksisterende infrastruktur. Resterende lokasjoner 
håndteres av Modernisering av nett. 

Anskaffelse av nettverksutstyr og 
ressurser  

Ny rammeavtale Nåværende nasjonale rammeavtaler / ny 
rammeavtale  

Tilkoblingsstart / -slutt for 
lokasjoner 

Juli 2022 – Avhengig av prosjekt 
Modernisering av nett 

Q4 2021 – juli 2022 (ca.  15 påkoblede lokasjoner) 
Videre tilkobling av alle lokasjoner gjøres av 
prosjekt Modernisering av nett 

Kostnader i millioner kroner Basis + 5 
Tabell 2: Alternativer for gjennomføring med overordnet vurdering på tidsplaner og kostnader.  
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Fremdriftsplanen i begge alternativene forutsetter at prosjekt Innføring av kryptert stamnett får 
godkjent finansieringsfullmakt i juni 2020. Alternativ 1 er avhengig av prosjekt Modernisering av 
nett for å ta i bruk stamnettet på lokasjoner jf. sak 046-2020. I begge alternativer vil forbindelsen 
mellom de tre sentrale datasentre ha kryptert nett fra Norsk Helsenett SF levert og 
implementert i løpet av 1.kvartal 2021. 
 
Alternativ 1 – Gjeldende plan 

Planverket for prosjekt Innføring av kryptert stamnett er basert på, og er en del av STIM 
programplanen. Målsettingen er at planen skal gi: 
• Risikobasert tilnærming til lukking av krav om kryptering 
• Kortest mulig tid for modernisering av nettverksinfrastrukturen i Helse Sør-Øst 
• Effektiv bruk av ressurser 
• Minst mulig risiko, driftsforstyrrelser og nedetid knyttet til migreringen 
• En løsning som understøtter sikker og stabil drift. 
 
Gjeldende plan er i tråd med løsningsforslaget som ble presentert Datatilsynet i forbindelse med 
søknad om utsettelse av tidsfrist for oppfyllelse av kravet om kryptering, selv om tidsplanen frem 
til full dekning med kryptering går ut over tidsrammen i søknaden. Tilkobling av lokasjonene i 
Helse Sør-Øst til kryptert stamnett gjennomføres av prosjekt Modernisering av nett i program 
STIM, og primært samtidig med moderniseringen av nettverksinfrastrukturen på den enkelte 
lokasjon.  
 
Prosjekt Modernisering av nett har utarbeidet overordnede planer for modernisering av 
nettverkinfrastrukturen ved helseforetakene, og planlegger med gjennomføring av 
moderniseringen fra sommeren 2021, jf. sak 046-2020. Perioden frem til sommeren 2021 vil bli 
benyttet til en anskaffelsesprosess for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av utstyr og 
tjenester for oppgradering, modernisering og videre forvaltning av de lokale IKT-nettene. Gitt at 
prosjektet Modernisering av nett gjennomføres i henhold til denne tidsplanen vil alle 
helseforetakenes lokasjoner være koblet til kryptert stamnett sommeren 2024 og modernisert i 
løpet av 2024. 

 
Gant 1: Gjeldende plan (alternativ 1) 

 
Opprinnelig plan forutsatte bestilling av etablering av kryptert stamnett i april 2020. Bestillingen 
sendes Norsk Helsenett SF så snart Sykehuspartner HF har fått innvilget fullmakt. Planen slik den 
ligger i denne saken er justert noe.  
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Oppkoblingen til det krypterte stamnettet er i alternativ 1 planlagt gjort gjennom å modernisere 
lokalnettet på helseforetakene og samtidig gjennomføre oppkoblingen til kryptert stamnett. 
Dette for å redusere risikoen for nedetid hos helseforetakene og kun gjøre jobben én gang. 
Moderniseringen av lokalnettene er da avhengig av en ny rammeavtale på kjøp av 
nettverksutstyr og tjenester, da dagens nasjonale rammeavtaler ikke kan forlenges ut over 
desember 2021. Rekkefølgen på tilkobling av helseforetak til kryptert stamnett er ikke planlagt 
ferdig ennå, da dette også avhenger av leverandøravtalen som er planlagt i prosjekt 
Modernisering av nett. 

Det er planlagt med en milepæl der prosjektet vil legge frem en plan for oppkoblingsrekkefølge 
av lokasjoner og helseforetak ved utgangen av året 2020. 

Risiko alternativ 1 - gjeldende plan 

Risiko knyttet til eksisterende plan for gjennomføring er beskrevet i Sykehuspartner HF sak 013-
2020. I tillegg er avhengighet til prosjekt Modernisert nett en risiko. Hvis moderniseringen blir 
forsinket vil det medføre forsinket oppkobling til det krypterte stamnettet og lukking av pålegg 
om kryptering hos Datatilsynet.  

 
Alternativ 2 – Etabler kryptert stamnett og koble til noen få lokasjoner (anbefalt alternativ) 
 

I dette alternativet har prosjektet oppgaven å bygge og teste det krypterte stamnettet, og koble 
til et begrenset omfang opp til 15 C-lokasjoner til det krypterte stamnettet på dagens lokale 
nettverksinfrastruktur. I dette ligger det etablering av kryptert stamnett, overføring av 
datatrafikken til kryptert stamnett og overføring av driftsansvaret til Norsk Helsenett SF for det 
som da tas i bruk. Det innebærer kryptert nett mellom tre sentrale datasentre og opp til 15 C-
lokasjoner oppkoblet til det krypterte stamnettet. Tilkoblingen til kryptert stamnett kan starte 
umiddelbart etter at Norsk Helsenett SFs leveranse er tilgjengelig. 
 
For å få full utnyttelse av det krypterte stamnettet og ta ned kostnadene med det eksisterende 
kjernenettet, må også de resterende lokasjonene tilkobles det krypterte stamnettet. Dette er 
planlagt gjennomført som en del av prosjekt Modernisering av nett.  
 
Milepæler for dette alternativet: 

Overordnet milepæl /Beskrivelse Dato Kommentar 

MP 1 – SP har bestilt kryptert nett mellom datasentre (DCI) 13.03.2020 Bestilt som planlagt 

MP 2 –  SP har bestilt ‘Core Stamnett‘ 01.07.2020  

MP 3 – NHN DCI er ferdigstilt for godkjenning av SP 20.11.2020  

MP 4 – NHN ferdig med detaljert løsningsdesign  31.08.2020 Stamnettet ut over DCI 

MP 5 – SP produksjonssetter DCI 20.04.2021 Mellom sentrale datasentre 

MP 6 – NHN fiberleveranse ferdigstilt og overlevert 01.11.2021  

MP 7 – NHN installasjon av kommunikasjonsutstyr ferdig 01.02.2022 Totalt 16 lokasjoner i HSØ  

MP 8 - NHN testing av samband ferdigstilt 01.04.2022  

MP 9 – SP Samband etablert mindre lokasjoner 01.06.2022 Begrenset til 15 C-lokasjoner  

MP 10 - Kryptert stamnett klart for resterende lokasjoner 01.07.2022  

 
Tabell 3: Milepælsplan for prosjektet 
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Gant for alternativ 2, som det anbefalte alternativet, vises under. 
 

 
 
Gant 2: Kominasjonsalternativet (alternativ 2) 

 
Det er vurdert å være krevende å gjennomføre oppkoblingen til de større lokasjonen 
(datarommene) på dagens nettverksutstyr. Årsaken til dette er at mye av dagens nettverksutstyr 
på tilkoblingspunktet trenger oppgradering og/eller fornyelse for å kunne tilkobles kryptert 
stamnett (se figur 2). I alternativ 2 er det derfor C lokasjoner med enklere struktur som vil kobles 
til det krypterte stamnettet på dagens nettverksutstyr ute på lokasjonen (tilkoblingspunktet).  
 
Risiko alternativ 2  

Sykehuspartner HF har vurdert risikoer for alternativ 2, sett opp mot gjeldende plan. De 
risikoene vi ser er: 

 Risiko for sen oppstart med tilkobling til det krypterte stamnettet reduseres da et 
begrenset utvalg av enkle lokasjoner tilkobles tidligere.  

 Sikrere oppstart av Modernisering av nett da det bygges opp erfaring med bruk av 
stamnettet.  

 Sykehuspartner HF får driftserfaring med kryptert stamnett tidligere  

 Gir ikke økt risiko utover opprinnelig plan. 
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2.6 Kostnadsnivå  
Nedenfor beskrives kostnadsnivå for det valgte alternativet, det vil si for innføring av kryptert 
stamnett og for tilkobling av noen få lokasjoner. 
 
Det nye krypterte stamnettet vil bli bygget for å tilfredsstille godkjente krav til nettinfrastruktur i 
Helse Sør-Øst. Det betyr at stamnettet vil bli utbygget med flere føringsveier og med større 
kapasitet enn i dag, og med en bedre tilknytning til det nasjonale helsenettet. For å få dette til 
må Norsk Helsenett SF sin underleverandør legge nye føringsveier i regionen for å skape 
tilfredsstillende kapasitet og redundans. Det vil være behov for gravearbeid i forbindelse med 
etablering av nye føringsveier. I tillegg vil kostnadene bli påvirket av kravet om kryptering. 
 
Hvis prosjektet endrer gjennomføring til alternativ 2, vil kostnadsbilde endre seg noe i forhold til 
rammen gitt i alternativ 1 (gjeldende plan). Det er estimert at de totale prosjektkostnadene øker 
med 5 MNOK, noe som gir en ny grunnkalkyle på 38,0 MNOK, ny styringsramme (P50) på 43,2 
MNOK og ny kostnadsramme (P85) på 49,4 MNOK i dette alternativet. Kostnadsøkningen er 
relatert til arbeidet med tilkobling til de enkle lokasjonene, et arbeid som i dette alternativet må 
gjøres av prosjektet Innføring av kryptert stamnett.  
 
Anskaffelseskostnadene som er planlagt dekket i tjenestekjøp fra Norsk Helsenett SF er estimert 
til en grunnkalkyle på 323,1 MNOK, en styringsramme (P50) til 360,6 MNOK og kostnadsramme 
(P85) til 419,7 MNOK. Det er ingen endringer i kostnadsestimatene for tjenestekjøp fra Norsk 
Helsenett SF som følge av å velge alternativ 2. En forutsetning for alternativet er en begrenset 
tilkobling til eksisterende infrastruktur, og at majoriteten av tilkoblingen gjennomføres på 
modernisert infrastruktur levert av prosjekt Modernisert nett. 
 
I tabellen er det redegjort for netto nåverdi i prosjektet ved gjennomføring etter alternativ 2: 
 

 
  
Tabell 4: Prosjekt Innføring kryptert stamnett netto nåverdi - alternativ 2 

 
Anskaffelseskostnadene dekker både etablering av kjernen i stamnettet og tilknytning til 
helseforetakene. Tilknytningskostnadene vil påløpe i forbindelse med at nettet blir tatt i bruk 
ved de enkelte helseforetakene. For at det krypterte stamnettet skal kunne tas i bruk må det 
også gjøres endringer på det lokale nettet i Helse Sør-Øst. Gitt at denne jobben gjøres av 
prosjekt Modernisert nett i forbindelse med modernisering av lokalnettet, vil ikke dette medføre 
noen ekstra kostnad gitt at det vil være en lavere kostnad for Modernisert nett å koble til det 
krypterte stamnettet enn det vil være å koble til det eksisterende kjernenettet.  
 
Bortfallskostnadene er kostnader knyttet til eksisterende løsning som bortfaller med ny 
leveransemodell. Dette er personalkostnader, drift- og vedlikeholdskostnader og 
driftsinvesteringer på dagens kjernenett. Disse kostnadene og driftsinvesteringene vil falle bort 
når løsningene (dagens kjernenett) er erstattet av stamnett levert som en tjeneste fra Norsk 

Netto nåverdi (1 000 NOK) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt

Prosjektkostnader -9 100             -26 400               -2 500           -                 -                   -                 -                 -38 000         

Anskaffelseskostnader -1 900             -24 600               -38 800         -56 600         -68 600           -68 500         -64 100         -323 100       

Bortfallskostnader 1 500               3 200                   16 200          27 700          35 900             35 900          35 900          156 300        

Gjenbruk eksisterende utstyr 1 900               1 900             

Total kontantstrøm -7 600             -47 800               -25 100         -28 900         -32 700           -32 600         -28 200         -202 900       

Akkumulert kontantstrøm -7 600             -55 400               -80 500         -109 400       -142 100         -174 700       -202 900       -202 900       

Diskonteringsrate 6 %

Nåverdi (1 000 NOK) -159 800         
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Helsenett SF. Det er lagt til grunn både fra Norsk Helsenett SF og Sykehuspartner HF sin side å 
gjøre gjenbruk av det utstyret og materialet som er mulig å gjenbruke. Majoriteten av 
bortfallskostnadene er avhengig av at alle lokasjoner er koblet til det krypterte stamnettet.  
 
Det pågår en prosess med ekstern revisor for å avklare den regnskapsmessige behandlingen av 
de ulike elementene i avtalen med Norsk Helsenett SF. Foreløpig konklusjon indikerer at enkelte 
elementer i leveransen bør klassifiseres som en leieavtale. I henhold til kompensasjonsordning 
for helseforetak er det ikke kompensasjon for merverdiavgift for kjøp klassifisert som leie i til 
Norsk regnskapsstandard (NRS 14). Tallene presentert i tabell 2 er eksklusive merverdiavgift.  
 
 
2.7 Bemanningsmessige konsekvenser  

Sykehuspartner HF har lagt til grunn en reduksjon av fire fulltidsekvivalenter når alle lokasjoner 
er migrert til Norsk Helsenett SF sitt stamnett. Frigjøringen av ressurser ligger flere år frem i tid 
da det eksisterende nettet må driftes inntil alle applikasjoner og data er flyttet. En eventuell 
virksomhetsoverdragelse av ansatte til Norsk Helsenett SF er på nåværende tidspunkt vurdert til 
ikke å være aktuelt. Dette fordi omfanget av personer som berøres er begrenset og overgangen 
vil gå over så lang tid at dette kan håndteres på andre måter. Det er per i dag heller ingen ting 
som skulle tilsi at ikke Sykehuspartner HF har behov for disse ressursene til andre oppgaver i 
fremtiden, uten at det påvirker gevinstuttaket. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør understreker behovet for at Sykehuspartner HF gjennom program 
STIM moderniserer den regionale IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst og at modernisering av 
nettverk gjennom prosjektene Innføring av kryptert stamnett og Modernisert nett er kritisk, 
både for sikker og stabil drift og for å realisere effektmålene til STIM.  
 
Administrerende direktør har som oppfølging av vedtak i sak 013-2020 fått gjennomført et 
arbeid med å vurdere alternative planer med risiko og teknologivalg. Administrerende direktør 
vektlegger faktorer som oppstartstidspunkt for bruk av det krypterte stamnettet, 
gjennomføringstid for prosjektet, kostnader og risiko. Basert på dette anbefaler administrerende 
direktør å gjennomføre prosjekt Innføring av kryptert stamnett etter et alternativ der mindre 
lokasjoner på helseforetakene tilkobles til det krypterte stamnettet på dagens infrastruktur i 
påvente av prosjekt Modernisering av nett. Når prosjekt Modernisering av nett har ny 
rammeavtale på plass, vil prosjekt Modernisering av nett gjennomføre tilkoblingen til stamnett 
nettverksinfrastrukturen på de resterende lokasjonene.  
 
Administrerende direktør understreker at prosjekt Innføring av kryptert stamnett vil få ansvar 
for tilkobling av kryptert nett mellom tre sentrale datasentre og tilkobling av inntil 15 mindre 
lokasjoner, der det siste er estimert til 5 millioner kroner ut over opprinnelig grunnkalkyle. 
Tilkoblingen til det krypterte stamnettet på øvrige lokasjoner ligger fortsatt i prosjekt 
Modernisering av nett. Prosjekt Modernisering av nett legges frem i en egen sak jf. sak 046-
2020. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering og tilslutter seg revidert plan 
for gjennomføring av prosjekt Innføring av kryptert stamnett med en grunnkalkyle på 38 MNOK, 
styringsramme (P50) på 43,2 MNOK og kostnadsramme (P85) på 49,4 MNOK inkl. mva. 
Administrerende direktør vil fortsette dialogen med Helse Sør-Øst RHF om fullmakt. 


