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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mai 2020 
 
 
 

Sak 048-2020 

Innføring av kryptert stamnett som kjøp av tjeneste fra Norsk Helsenett SF 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjenner 
søknad fra Sykehuspartner HF om etablering av et kryptert stamnett, gjennom 
tjenestekjøp fra Norsk Helsenett SF på 323 millioner kroner eksklusive mva. over syv 
år.  

 
2. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjenner 

søknad fra Sykehuspartner HF om etablering av gjennomføringsprosjekt i 
Sykehuspartner HF for innføring av kryptert stamnett, med styringsramme (P50) på 
38,2 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 44,4 millioner kroner inkl. mva. 
 

3. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet, som del av løpende 
rapportering om arbeidet med modernisering av IKT-infrastruktur i regi av 
Sykehuspartner HF.  

 
 
 
Hamar, 5. mai 2020 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
Denne saken omhandler modernisering av IKT-nettverket mellom helseforetakene i Helse 
Sør-Øst til erstatning for dagens nettverksløsning for dette området (stamnett eller WAN; 
wide area network). Samtidig med dette innføres kryptering av nettet slik at pålegg fra 
Datatilsynet oppfylles.   
 
Et kryptert stamnett foreslås kjøpt som en tjeneste fra Norsk Helsenett SF. Dette er i tråd 
med føringer om nasjonale løsninger og videreutvikling av digital infrastruktur gitt i 
oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Anskaffelse og innføring vil gjøres av Sykehuspartner HF. Kostnadene til Norsk Helsenett SF 
vil påløpe Sykehuspartner HF som en månedlig leiepris. Det pågår avklaringer med hensyn 
til om tjenestekjøpet skal klassifiseres som finansiell leie som i så fall må godkjennes av 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn 
Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å levere og 
videreutvikle en nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og 
omsorgssektoren. Dette mandatet omfatter et nasjonalt sambandsnett, stamnett for 
elektronisk samhandling og informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og 
omsorgssektoren i Norge. Norsk Helsenett SF har alt etablert stamnett for de tre øvrige 
helseregionene i Norge. De leverer nettverkstjenester av god kvalitet og med svært høy 
oppetid. 
 
Sykehuspartner HF skal standardisere og modernisere IKT-infrastruktur og nettverk i Helse 
Sør-Øst, jf. oppdrag gitt i foretaksmøtet i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018. 
Nettverksområdet kan deles inn i tre delområder: 
• IKT-nett internt på hvert helseforetak (LAN; local area network) 
• IKT-nett innenfor felles plattform, i de sentrale datasentrene (DC LAN) 
• IKT-nett mellom helseforetakene (WAN; wide area network) 

 
Innføring av kryptert stamnett omhandler IKT-nett mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst 
og er et delprosjekt i programmet STIM (standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering). 
 
Styret i Sykehuspartner HF behandlet innføring av kryptert stamnett i sak 013-2020 og 
fattet følgende vedtak; 
 

1. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør iverksetter etablering av et 
kryptert stamnett gjennom kjøp av dette som en tjeneste fra Norsk Helsenett SF. 
Tjenesten har en kostnadsramme, inkl. leveranser fra Norsk Helsenett SF, på 323 MNOK 
ekskl. mva. over syv år. 

2. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør etablerer et 
gjennomføringsprosjekt i Sykehuspartner HF for innføring av kryptert stamnett 
(interne prosjektkostnader), innenfor en estimert totalramme over fem år på 33 MNOK 
inkl. mva. med en styringsramme (P50) på 38 MNOK inkl. mva. 
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3. 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. 

4. 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. 

 
Prosjektomfang 
Sykehuspartner HF er gitt i oppdrag å etablere stamnett mellom helseforetakene i Helse Sør-
Øst som del av det nasjonale sambandsnettet til Norsk Helsenett SF, jf. Oppdrag og bestilling 
2020 for Sykehuspartner HF. Behovet for moderniseringen er blant annet begrunnet i at 
deler av eksisterende utstyr er gammelt og må erstattes. Videre er infrastrukturen kompleks 
og uoversiktlig. Dette medfører at drifts- og forvaltningssituasjonen er utfordrende og 
ressurskrevende. Det er også vurdert at infrastrukturen ikke er i stand til å levere de 
tjenestene som kreves som ledd i utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF 
og Sykehuspartner HF har konkludert med at den mest hensiktsmessige løsningen for et 
modernisert stamnett for foretaksgruppen vil være å kjøpe dette fra Norsk Helsenett SF, der 
Norsk Helsenett SF produserer en tilpasset IKT-tjeneste på sitt stamnett. Norsk Helsenett SF 
sin infrastruktur vil oppgraderes og tilrettelegges for Helse Sør-Øst sine behov og 
derigjennom erstatte Sykehuspartner HF sitt eksisterende kjernenett. Dette er i tråd med 
mandatet Norsk Helsenett HF har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet og i tråd med 
føringer om nasjonale løsninger og videreutvikling av digital infrastruktur gitt i 
oppdragsdokument og foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Sykehuspartner HF er pålagt av Datatilsynet å etablere bedre sikring av informasjonen som 
utveksles mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst, med utsatt frist til 31.12.2021 (brev fra 
Datatilsynet av 3. april 2019). Av denne grunn vil det legges kryptering i stamnettet. Dette 
vil gi en robust, skalerbar og fleksibel infrastruktur som er i stand til å møte 
helseforetakenes behov for nye løsninger og tjenester over tid og innenfor en oversiktlig 
driftssituasjon.  
 
Hovedoppgavene i innføringen av kryptert stamnett er selve etablering av nettet, overføring 
av datatrafikken til kryptert stamnett og overføring av driftsansvaret til Norsk Helsenett SF. 
 
Etableringen av tjenesten fra Norsk Helsenett SF vil omfatte følgende leveranser: 

1. Oppgradering og tilrettelegging av Norsk Helsenett SFs nasjonale sambandsnett, 
stamnett, slik at dette har nødvendig kapasitet og tilstedeværelse for elektronisk 
samhandling og informasjonsutveksling mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst 
på en sikker og forsvarlig måte og i henhold til pålegget fra Datatilsynet. 

2. Tilknytning av sykehusene i Helse Sør-Øst og deres respektive lokale 
infrastruktur, LAN, til stamnettet. 

3. Tilknytning av Sykehuspartner HFs sentrale datasentre til stamnettet slik at disse 
blir tilgjengelige og kan nås av helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

4. Tilknytning til eksterne nett slik at helseforetakene kan kommunisere med 
helseforetak utenfor Helse Sør-Øst og andre eksterne aktører. 

5. Tilrettelegging av Sykehuspartner HFs egen organisasjon og systemer for en ny 
leveransemodell for WAN-tjenester. 

 
Dette er en omfattende omlegging som vil gå over flere år. Arbeidet vil utføres i perioden 
2021-2026. Sykehuspartner HF vil utarbeide mer detaljerte fremdriftsplaner. 
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Gevinster 
Løsningen vil gi mulighet for stordriftsfordeler på tvers av de regionale helseforetakene. I 
tillegg vil en tett integrasjon mot en nasjonal helseinfrastruktur muliggjøre følgende 
gevinster: 

o Tilrettelegging for økt nasjonal samhandling på tvers av helse- og 
omsorgssektoren og fleksibilitet til å ta i bruk nye nasjonale tjenester 

o Tettere og mer robust tilknytning mot nasjonale, kritiske tjenester som 
Kjernejournal og E-resept 

o Integrert tilgang på nasjonal infrastruktur for tjenester slik som robust mobilt 
helsenett, videobaserte samhandlingsløsninger og tilkobling mot 
skyleverandører 

o Tilrettelagt infrastruktur for utstrakt samarbeid med Norsk Helsenett SF og 
andre aktører om nye tjenester slik som neste generasjon nødnett, 5G og digital 
hjemmeoppfølging av pasienter 

 
Utvidelsene og tilretteleggingen av Norsk Helsenett SFs stamnett for Helse Sør-Øst skal også 
gi en løsning som, sammenliknet med Sykehuspartner HFs eksisterende kjernenett, 
representerer en mer moderne infrastruktur. Dette innebærer kvalitetsmessige gevinster i 
nettverkstjenesten i form av: 

o Økt tilgjengelighet og robusthet grunnet mer redundant nettverksstruktur 
o Økt kapasitet og hastighet grunnet mer moderne utstyr og høyere 

sambandskapasitet både i stamnettet og i tilknytningene til helseforetakene 
o Økt sikkerhet grunnet kryptering av kommunikasjon gjennom stamnettet 
o Flere tjenestemuligheter gjennom de nye funksjonene og tjenestene som følger 

nytt og mer moderne nettverksutstyr 
o En enklere og mer agil drift- og forvaltningssituasjon, grunnet en mer oversiktlig 

infrastruktur og tydelige grensesnitt mellom drift- og forvaltningsenhetene i 
Sykehuspartner HF og Norsk Helsenett SF 

 
Avtalemessige forhold 
Sykehuspartner HF har i dag en avtale med Norsk Helsenett SF om ulike typer leveranser, 
herunder leveranser av sambandskapasitet til Sykehuspartner HFs kjernenett (WAN). Det er 
utarbeidet et eget bilag til denne avtalen som dekker de avtalemessige forholdene knyttet til 
leveranser av nye WAN-/stamnett-tjenester. Bilaget innebærer ingen finansielle 
forpliktelser, men definerer prinsippene for bestilling og betaling av stamnett-tjenesten fra 
Norsk Helsenett SF. Disse er i hovedsak følgende: 
 

• Prisen for tjenesten er Norsk Helsenett SFs periodiserte direkte kostnader for å 
etablere og drifte tjenesten i tillegg til et administrasjonspåslag. Sykehuspartner HF 
får innsikt i Norsk Helsenett SFs direkte kostnader basert på et «åpen bok»-prinsipp 

• Stamnettet vil etableres gjennom delbestillinger fra Sykehuspartner HF i henhold til 
faktiske behov og slik at Sykehuspartner HFs operasjonelle, økonomiske og 
avtalemessige interesser er ivaretatt 

• Tilretteleggingen av Norsk Helsenett SFs stamnett, som gjøres for og betales av 
Sykehuspartner HF, vil øke både kapasiteten, kvaliteten og rekkevidden til Norsk 
Helsenett SFs stamnett. Dette vil medføre at stamnettet også vil bli mer interessant 
for eksisterende og nye potensielle kunder av Norsk Helsenett SF. Avtalen åpner for 
en nedjustering av tjenesteprisen dersom også andre kunder tar i bruk de delene av 
stamnettet som Sykehuspartner HF har finansiert. 
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Økonomi 
Kostnadene for innføring av kryptert stamnett har en estimert totalramme over syv år på 
323 millioner kroner ekskl. mva. i driftskostnader. Sykehuspartner HF vil innenfor denne 
rammen sende en første bestilling til Norsk Helsenett SF for å starte arbeidet med etablering 
av tjenesten. Denne bestillingen omfatter etablering av kryptert samband mellom de to 
sentrale datasentrene, (datasenter interconnect). Selv om første bestilling har et begrenset 
omfang, gir den føringer for videre utbygging og ytterligere økonomiske forpliktelser.  
 
Fordelingen av kostnader i anskaffelsen (eksklusive egne prosjektkostnader) er 
oppsummert i tabellen under. 
 

 
 
Sykehuspartner HF vil på vegne av foretaksgruppen være avtalepart og kravstiller overfor 
Norsk Helsenett SF. For å ivareta disse oppgavene har Sykehuspartner HF etablert et 
gjennomføringsprosjekt i programmet STIM. Interne prosjektkostnader i Sykehuspartner 
HF er estimert til 33 millioner kroner inkl. mva.  
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse av prosjektkostnadene som viser en middels til 
høy usikkerhet med et standardavvik på 16 %. Det resulterer i en styringsramme (P50) for 
Sykehuspartner HF på 38,2 millioner kroner og en kostnadsramme (P85) på 44,4 millioner 
kroner. Det foreslås at usikkerhetsavsetningen disponeres av administrerende direktør i 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Sykehuspartner HF har lagt til grunn en reduksjon på 4 fulltidsekvivalenter når alle 
lokalisasjoner er migrert til Norsk Helsenett SF sitt stamnett. Frigjøringen av ressurser 
ligger flere år frem i tid siden det eksisterende nettet må driftes inntil alle applikasjoner og 
data er flyttet. Denne flyttingen er planlagt fra 2021 til 2026. 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 svært 
begrenset og overgangen vil gå over så lang tid at dette vil kunne håndteres på andre måter. 
 
Risiko 
Risikoen vurderes først og fremst å være knyttet til om Norsk Helsenett SF er i stand til å 
levere i henhold til Sykehuspartner HFs bestillinger og at Sykehuspartner HF ved 
programmet STIM er i stand til å sikre en samordnet fremdrift av dette prosjektet og 
prosjektet som omhandler modernisering av nettverk.  
 
Etter etableringen av stamnettjenesten fra Norsk Helsenett SF foreligger det også en 
operasjonell risiko knyttet til kvaliteten på tjenesten som leveres av Norsk Helsenett SF. 
Tiltak for å adressere risikoområdene er beskrevet i vedlagte styresak behandlet av styret i 
Sykehuspartner HF.  
 
  

Anskaffelseskost (1 000 NOK) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt
Etablering av kryptert stamnett 1 000             8 800             11 100         17 200         17 200         17 100         14 600         87 000         
Ekstern aksess 100                700                700              700              700              700              700              4 300           
Optisk Datasenter Interconnect 800                3 200             3 200           3 200           3 200           3 200           3 100           19 900         
Tilknytning til sykehusene -                 11 900           23 800         35 500         47 500         47 500         45 700         211 900       

Sum anskaffelseskost 1 900              24 600            38 800          56 600          68 600          68 500          64 100          323 100        
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør anbefaler innføring av et kryptert stamnett gjennom kjøp av dette 
som en tjeneste fra Norsk Helsenett SF, der Sykehuspartner HF gjennomfører og følger opp 
innføringen. Norsk Helsenett SF er et statlig eid selskap med kjernekompetanse på 
etablering og drift av nettverk. Helse Sør-Øst RHF har mange års erfaring fra samarbeid med 
Norsk Helsenett SF og deres kompetanse og leveranser innenfor nettverksområdet; ytelse, 
oppetider og sikkerhet vurderes som meget god. Videre har de tre andre regionale 
helseforetakene etablert stamnett fra Norsk Helsenett SF med ulike løsninger for kryptering. 
 
Innføring av kryptert stamnett vil innfri Datatilsynets pålegg om kryptering av elektronisk 
informasjonsutveksling mellom helseforetakene og øke informasjonssikkerheten i Helse 
Sør-Øst. Oppdraget er i tråd med føringer om nasjonale løsninger og videreutvikling av 
digital infrastruktur gitt i oppdragsdokument og foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF. Det er 
også i tråd med oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF om å etablere kryptert 
stamnett med Norsk Helsenett SF som leverandør.  
 
Administrerende direktør understreker behovet for at Sykehuspartner HF moderniserer 
den regionale IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Ensartet arbeidsflate og kjøremiljø på en 
regional IKT-plattform, over sikre og moderne IKT-nettverk, er sentrale komponenter i det 
regionale målbildet. I Helse Sør-Øst RHF styresak 107-2019 vedtok styret at «hovedregelen 
er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom». Etablering av felles plattform, 
innføring av kryptert stamnett og modernisering av nettverk er sentrale premisser for å 
kunne sentralisere det regionale kjøremiljøet, med forbedret sikkerhet og reduksjon av 
antall lokale datarom. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner søknad fra Sykehuspartner HF om 
etablering av et kryptert stamnett, gjennom tjenestekjøp fra Norsk Helsenett SF på 323 
millioner kroner eksklusive mva. over syv år. Det pågår avklaringer med hensyn til om 
tjenestekjøpet skal klassifiseres som finansiell leie som i så fall må godkjennes av 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør vil gi ytterligere informasjon 
om dette i styremøtet.  
 
Videre anbefaler administrerende direktør at styret godkjenner søknad fra Sykehuspartner 
HF om etablering av gjennomføringsprosjekt i Sykehuspartner HF for innføring av kryptert 
stamnett, med styringsramme (P50) på 38,2 millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 
44,4 millioner kroner inkl. mva. Det foreslås at administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF disponerer usikkerhetsavsetningen og Sykehuspartner HF disponerer styringsrammen.  
 
Administrerende direktør vil holde styret orientert om fremdriften i prosjektet som del av 
løpende rapportering om arbeidet med modernisering av IKT-infrastruktur i regi av 
Sykehuspartner HF. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Styresak 013-2020 i Sykehuspartner HF   
• Protokoll fra styremøte i Sykehuspartner HF 4. mars 2020  

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 

https://sykehuspartner.no/Styremter/032020/013-2020%20-%20Innf%C3%B8ring%20av%20kryptert%20stamnett%20-%20Program%20STIM.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/032020-1/018-2020%20-%20Godkjenning%20av%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2004.03.2020.pdf
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