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Unntatt offentlighet i hht Off.l § 23, 1. ledd, jfr § 12 
  

Saksframlegg   
  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 28. oktober 2018 
 
 
 

SAK NR 098-2018 
FINANSIERINGSFULLMAKT TIL SYKEHUSPARTNER HF FOR UTKJØP AV UTSTYR  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner at Sykehuspartner HF kan foreta utkjøp av maskin- og programvare fra 
Enterprise Services Norge AS (omtalt som DXC) for 141,4 millioner kroner eks mva.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 26. oktober 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Sykehuspartner ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å avbestille kontrakten med 
Enterprise Services Norge AS (heretter omtalt som DXC), jfr vedtak i styret i Helse Sør-Øst 
RHF i sak 048-2018. Foretaksmøtet i Sykehuspartner HF la til grunn at den videre håndteringen 
av kontraktuelle og økonomiske forhold knyttet til avbestillingen av kontrakten med DXC skulle 
ivaretas av Sykehuspartner HF i samsvar med gjeldende fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst. Videre 
ble det lagt som en forutsetning at man skulle vektlegge gjenbruk av planverk og investeringer. 
 

Sykehuspartner HF har nå fremforhandlet et avslutningsoppgjør med DXC. Dette ble behandlet i 
styret for Sykehuspartner HF den 24. oktober 2018 som fattet enstemmige vedtak om fullt og 
endelig oppgjør for avbestilling av tjenesteavtalen mellom Sykehuspartner HF og DXC. 
Oppgjøret inkluderer utkjøp av maskinvare og programvare og dette representerer en investering. 
I tråd med vedtak i foretaksmøtet i Sykehuspartner HF den 14. juni 2018 og gjeldende 
fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF ta stilling til finansieringsfullmakt til utkjøp av 
utstyr. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bakgrunn  

Det vises til styresak 048-2018 punkt 4 der styret la til grunn «at den videre håndteringen av 
kontraktuelle og økonomiske forhold knyttet til avbestillingen av kontrakten med DXC ivaretas av 
Sykehuspartner HF i samsvar med gjeldende fullmaktstruktur i Helse Sør-Øst.» 
 
Sykehuspartner HF har nå fremforhandlet et avslutningsoppgjør med DXC. Dette ble behandlet i 
styret for Sykehuspartner HF 24. oktober 2018 (sak 085-2018) som fattet følgende enstemmige 
vedtak: 
 

1. Styret godkjenner følgende forhandlingsresultatet som et fullt og endelig oppgjør for avbestillingen av 
tjenesteavtalen mellom Sykehuspartner HF og Enterprise Services Norge AS (omtalt som DXC) som 
innebærer:  

a. 53,5 MNOK eks. mva. i kompensasjon for påløpte kostnader hos DXC og deres 
underleverandører. I tillegg til dette beløpet kommer estimerte kostnader på 6,5 MNOK eks. mva. 
for den praktiske avviklingen av tjenesteavtalen. 

b. 141,4 MNOK eks. mva i investeringskostnader for utkjøp av maskinvare og programvare, samt 
10,2 MNOK eks. mva. for forhåndsbetalt vedlikehold og support. 
 

2. Styret ber administrerende direktør avklare finansiering og fullmakter knyttet til utkjøp av maskinvare og 
programvare som omhandlet i pkt. 1.b ovenfor med Helse Sør-Øst RHF. 

 
3. Styret ber administrerende direktør ferdigstille og signere nødvendige avtaler med DXC når 

finansieringsfullmakt for utkjøp av maskinvare og programvare er avklart med Helse Sør-Øst RHF. 
 

Som det fremkommer av styrevedtaket i Sykehuspartner HF er det samlede avslutningsoppgjøret 
på 211,6 millioner kroner. 141,4 millioner kroner gjelder utkjøp av maskin- og programvare og 
10,2 millioner gjelder forhåndsbetalt vedlikehold og support for utstyret. 
  



 

 Side 3 av 4 

 
Forutsetningen for utkjøp av maskin- og programvare er at styret i Helse Sør-Øst RHF gir en 
investeringsfullmakt. 
 
Når det gjelder de øvrige poster som er omfattet av forhandlingsresultatet, er dette knyttet til 
etterlevelse og håndtering av de kontraktuelle og økonomiske forhold som foretaksmøtet i 
Sykehuspartner HF har forutsatt skal håndteres av Sykehuspartner HF. 
 
Nærmere om investeringen 

Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte 14. juni 2018 i oppdrag å sørge for mest mulig gjenbruk 
av planverk og investeringer. Før prosjektet ble stilt i bero hadde DXC i tråd med avtalen allerede 
kjøpt inn en del maskin- og programvare. Dette er primært utstyr for datasenter og 
nettverksinfrastruktur. I henhold til avtalen har Sykehuspartner HF en rett, men ikke en plikt, til å 
overta utstyret til markedspris ved avbestilling av avtalen. Alternativet til å overta dette utstyret er 
å kompensere DXC i henhold til avtalen for potensielt tap ved avhending av utstyret på det åpne 
markedet. 
 
Sykehuspartner HF har gjennomført en prosess for å kartlegge at det er behov for maskin- og 
programvaren, i tillegg til en analyse av mulighetene for gjenbruk. Oppsummert er deres 
vurdering: 

• Majoriteten av maskinvaren vil kunne benyttes i Sykehuspartner HFs ordinære 
produksjonsinfrastruktur i løpet av 2018 og 2019 og dekke behov som er identifisert. 

• En del av programvarelisensene vil dekke behov for utvidelser som er identifisert i 
Sykehuspartner HF for 2019 og 2020, spesielt gjelder dette innenfor drift og 
tjenestestyring.  

• Resterende lisenser vil være relevante for andre initiativ i Sykehuspartner HF og Helse 
Sør-Øst, blant annet i standardiserings- og moderniseringsprogrammet og i regional IKT-
plattform for forskning. Det arbeides med å konkretisere planer for bruk av disse øvrige 
lisensene.  
 

Søknad om finansieringsfullmakt fra Sykehuspartner HF 

Helse Sør-Øst RHF har den 26. oktober 2018 mottatt søknad fra Sykehuspartner HF om 
finansiering og fullmakt for investering knyttet til utkjøp av utstyr. Søknaden er basert på 
Sykehuspartner HFs styresak 085-2018 og omhandler utkjøp av maskinvare og programvare til et 
samlet beløp på 141,4 millioner kroner. Søknaden og styresak 085-2018 i Sykehuspartner HF 
følger som vedlegg. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør er tilfreds med at Sykehuspartner HF har kommet til en omforent 
løsning med DXC som styret i Sykehuspartner HF anser som akseptabel. Administrerende 
direktør har merket seg at det har vært krevende forhandlinger der partene har stått langt fra 
hverandre. Dette har krevd mye ledelsesmessig fokus og kapasitet. Alternativet til en omforent 
løsning ville vært en ressurskrevende rettslig prosess med et usikkert utfall. 
 
Perioden fra kontrakten med DXC ble stilt i bero og frem til det nå foreligger en omforent 
løsning med DXC har vært ressurskrevende for Sykehuspartner HF. At partene har kommet frem 
til et omforent avslutningsoppgjør, innebærer at Sykehuspartner HF nå kan fokusere på drift og 
videre utvikling og modernisering.   
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Administrerende direktør vektlegger at utkjøp av maskin- og programvare vil gi Sykehuspartner 
HF tilgang på utstyr som det er behov for i løpende drift og videre modernisering. 
Investeringssøknaden er basert på et enstemmig styrevedtak i styret i Sykehuspartner HF den 24. 
oktober 2018 og i henhold til de forutsetninger knyttet til gjenbruk som er lagt til grunn i Helse 
Sør-Øst RHFs styresak 048-2018.  
 
Alternativet til å kjøpe ut utstyret fra avtalen med DXC er å kjøpe maskin- og programvare 
gjennom andre avtaler. I så tilfelle har Sykehuspartner HF i henhold til den avbestilte avtalen med 
DXC, en forpliktelse til å dekke det tap DXC måtte få som følge av at utstyret avhendes i 
markedet. Både hvilken pris markedet er villige til å gi og tiden det tar å få solgt utstyret vil her 
være usikkerhetsfaktorer. Dette som følge av at angjeldende utstyr står på lager slik at verdien 
forringes fortløpende etter som tiden går. 
 
Administrerende direktør tilrår at styret innvilger Sykehuspartner HFs investeringssøknad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Sykehuspartner HF - styresak 085-2018 Avbestillingsoppgjør med vedlegg 
• Sykehuspartner HF – B-protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 
• Brev av 26.10.18 fra Sykehuspartner HF ang Søknad om finansiering og fullmakt for 

investering knyttet til utkjøp av utstyr 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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