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1. Hva saken gjelder 
Det er utarbeidet en leveranseavtale som regulerer Sykehuspartner HFs forpliktelser til Nytt klinikk – 
og protonbygg Radiumhospitalet. Saken omhandler hovedlinjene i avtalen og en anbefaling om at 
styret godkjenner at Sykehuspartner HF inngår denne avtalen. 
 

2. Hovedpunkter og vurderinger 

2.1 Bakgrunn 
Styret er tidligere orientert om nye sykehusbygg i sak 050-2018, sak 077-2018, temasak i styret 3. 
september 2019, orienteringssak 005-2020, sak 024-2020, sak 050-2020 og 014-2021. I sak 014-2021 
ble styret orientert om arbeidet med leveranseavtale som skal regulere Sykehuspartner HFs 
forpliktelser til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet. 
 
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 klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet etter medgått tid og materiell. Avtaleverk og struktur 
for prosjekt Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet er tilsvarende som for prosjekt Nytt 
sykehus Drammen, som styret ga sin tilslutning til i styremøte 1. april 2020, sak 024-2020. 
 
Sykehuspartner HF har utarbeidet leveranseavtale for Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt klinikk 
– og protonbygg Radiumhospitalet i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF ved byggeprosjektet. 
Helse Sør-Øst RHF benytter Sykehusbygg HF i prosjektledelsen av byggeprosjektet. Omfanget vil 
detaljeres i henhold til anslåtte økonomiske estimater. Det er utarbeidet en leverandørstrategi for 
hvordan leverandørmarkedet skal benyttes, og det arbeides med etablering av leveransemodell som 
detaljerer kapasitet, kompetanse og IKT-tjenester som Sykehuspartner HF skal levere til prosjektet. 
 

2.2 Status og videre plan Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet 
 
Byggeprosjektet Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet har definert byggeperiode med 
estimert ferdigstillelse 30. april 2024. Planlagt innføring av IKT til det nye sykehuset er tilpasset 
fremdriften i byggeprosjektet. Sykehuspartner HF sine leveranser til Nytt klinikk – og protonbygg 
Radiumhospitalet er i henhold til plan, jf. figur 1 under, med unntak av tidspunkt for 
kontraktsinngåelse med leverandør av nettverk. Kontraktsinngåelsen er forskjøvet til juni 2021. 
Endring av kontraktsdato påvirker ikke fremdriften i prosjektet 
 
Sykehuspartner HF rapporterer månedlig status til Helse Sør-Øst RHF som byggherre i henhold til 
vedtatt styringsstruktur for byggeprosjektene. I tillegg rapporterer Sykehuspartner HF overordnet 
status for Sykehuspartner HFs leveranser til byggeprosjektene i den ordinære tertialrapporteringen 
til styret, jf. sak 047-2021. 
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Figur 1 Gjennomføringsplan Nytt klinikk – og Protonbygg Radiumhospitalet 
 

2.3 Avtalen 
 

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 
avtaler knyttet til en spesifikk leveranse, og hvilke avtaleformer som skal benyttes for 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. 
 
Avtalen regulerer hvordan Sykehuspartner HF utfører rådgivning og gjennomfører leveranser av IKT-
tjenester til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet, og regulerer Sykehuspartner HFs 
forpliktelser etter medgått tid og materiell. Anskaffelser ledet av Sykehuspartner HF, som er regulert 
av leveranseavtalen, vil som hovedregel inngås mellom Helse Sør-Øst RHF og aktuell leverandør.  
Avtalene mellom Helse Sør-Øst RHF som byggherre og aktuell leverandør følger styringsprinsippene 
for byggeprosjektene, og reduserer behovet for transaksjoner mellom Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
De økonomiske estimatene for avtalen er beskrevet i vedlegg. 

2.4 Risiko 
Vurderingene knyttet til økonomi gjenspeiles også i vurdering av overordnede risikoforhold knyttet 
til avtalen. Det er identifisert to primære risikoforhold som kan påvirke estimatene: 1) Manglende 
leveransekapasitet hos Sykehuspartner HF og 2) manglende tilgang til testmiljø for eksisterende 
systemer.  
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Manglende leveransekapasitet hos Sykehuspartner HF kan føre til forsinkede leveranser, at 
funksjonalitet ikke blir levert og at behovet for innleie vil øke utover estimert fordelingsnøkkel 
mellom interne og eksterne ressurser (35% /65%). For å redusere risiko etablerer Sykehuspartner HF 
fellesfunksjoner for de byggeprosjektene hvor Helse Sør-Øst RHF er byggherre, slik at 
Sykehuspartner HF best mulig kan utnytte ressurser på tvers av byggeprosjektene. Det er etablert 
intern styringsgruppe for byggeprosjektene i Sykehuspartner HF, der alle virksomhetsområdene som 
leverer til prosjektet er representert. Leveransekapasitet, fremdrift på leveranser og 
ressursprioriteringer i Sykehuspartner HF, vil være hovedoppgaver for den interne styringsgruppen.  
 
Manglende tilgang til testmiljø for eksisterende systemer kan føre til forsinkelser og økte kostnader.  
For å redusere risiko har Sykehuspartner HF gjennomført en kartlegging av tilgjengelig testmiljøer, 
og vil med utgangspunkt i denne kartleggingen vurdere behovet for økt kapasitet i eksisterende 
miljøer. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
Sykehuspartner HF er foretaksgruppens felles tjenesteleverandør med ansvar for å levere 
standardiserte og effektive tjenester, og det er derfor viktig at Sykehuspartner HF tar en sentral rolle 
for IKT-leveranser til nye sykehusbygg. Dette er også ivaretatt i samhandlingsmodell og 
ansvarsdeling for IKT-leveranser til byggeprosjekter i signert hovedavtale mellom Helse Sør-Øst RHF 
og Sykehuspartner HF. Administrerende direktør vurderer at detaljeringen av samhandlingsmodell 
og ansvarsdeling i utarbeidet leveranseavtale for IKT-leveranser til prosjektet Nytt klinikk – og 
protonbygg Radiumhospitalet ivaretar Sykehuspartner HFs rolle og ansvar på en god måte. 
 
Ved å inngå den utarbeide leveranseavtalen, vil Sykehuspartner HF påta seg en vesentlig 
leveranseforpliktelse knyttet til IKT-leveranser til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet.  
Sykehuspartner HF rapporterer månedlig status gjennom styringslinjen i byggeprosjektet til Helse 
Sør-Øst RHF som byggherre i henhold til vedtatt styringsstruktur for byggeprosjektene.  
Styret vil holdes orientert om fremdriften som en del av Sykehuspartner HFs tertialrapportering.  
 
Avtalen er basert på timer og materiell, noe som innebærer at Sykehuspartner HF ikke tar 
økonomisk risiko knyttet til forpliktede leveranser til byggeprosjektet Nytt klinikk – og protonbygg 
Radiumhospitalet. Sykehuspartner HFs estimerte økonomiske omfang av leveranser er finansiert 
gjennom byggeprosjektet. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner at det inngås leveranseavtale som regulerer 
Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt klinikk – og protonbygg Radiumhospitalet med Helse Sør-Øst 
RHF. 


