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1. Hva saken gjelder 

 
Helse Sør-Øst har en aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur som gir økt risiko for hendelser 
som kan gå ut over pasientsikkerheten. På vegne av helseforetakene leverer Sykehuspartner IKT-
tjenester med en infrastruktur som har mer enn 40 datasentre og en portefølje av i 
størrelsesorden 3000 applikasjoner. En fullt ut modernisert IKT-infrastruktur vil ha to til tre 
sentrale datarom, samt enkelte lokale datarom ved kritiske lokalisasjoner og trolig i underkant av 
1000 applikasjoner. Den største utfordringen med dagens situasjon er den samlete 
ressursinnsatsen som kreves for å sikre forutsigbar og tilfredsstillende drift og kvalitet på 
tjenestene, samt den svært høye kompleksiteten og de høye kostnadene ved etablering av 
regionale tjenester. I tillegg er det høye kostnader knyttet til å holde IKT-infrastrukturen 
teknologisk oppdatert. 
 
Fra etableringen av Sykehuspartner i tidligere Helse Sør RHF og deretter for det fusjonerte Helse 
Sør-Øst RHF har det vært en pågående satsning på å samle og konsolidere IKT-infrastrukturen 
ved helseforetakene til felles klienter og med felles datasenter for de regionale tjenestene. Dette 
har vært en lang og krevende prosess på grunn av flere forhold.  Fusjonen av helseregionene i 
2007 med påfølgende fusjon av alle IKT-funksjoner i den nye regionen økte kompleksiteten av 
konsolideringsarbeidet signifikant. I tillegg kom etableringen av de nye sykehusområdene og 
helseforetakene, med særlige presserende behov for å løse problemstillinger knyttet til ulike IKT-
tjenester. Eksempler på dette er behovene som oppstod ved etableringen av Vestre Viken HF og 
Oslo universitetssykehus HF.  
 
I samme periode har det vært en rivende utvikling innen digitalisering av arbeidsprosesser ved 
helseforetakene og det har vært krevende prioriteringer mellom investeringer i IKT-infrastruktur 
og utvikling og innføring av nye eller forbedrete applikasjonstjenester. Dette har medført at det 
verken har vært kapasitet eller investeringsevne til å ha ønsket fremdrift på IKT-
infrastrukturmoderniseringen. 
 
Flere studier og utredninger har siden 2009 påpekt behovet for en harmonisering, standardisering 
og konsolidering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, noe som er en forutsetning for å etablere 
regionale tjenester samt tilrettelegge for en bærekraftig utvikling på IKT-området. 
I Helse Sør-Østs satsning Digital fornying er det et eget program for gjennomføringen av denne 
moderniseringen. Det er i dette programmet iverksatt flere prosjekter og aktiviteter som vil føre 
til en gradvis modernisering av IKT-infrastrukturen. I 2014 er det gjort store løft på 
nettverkssiden og ikke minst omlegginger ved Sykehuset Østfold og Sykehuset Innlandet. 
Samtidig har ikke programmet ressurser som gjør det i stand til å gjennomføre moderniseringen 
så raskt som ønsket, både sett i lys av Sykehuspartners behov for å rasjonalisere egen 
tjenesteleveranse og behov fra programmene som leverer funksjonalitet knyttet til 
pasientbehandling og virksomhetsstyring.  
 
Helse Sør-Øst RHF har sett behovet for å vurdere om en alternativ tilnærming kan bidra til en 
raskere og mer kostnadseffektiv gjennomføring av moderniseringsarbeidet og påfølgende drift- 
og forvaltningsoppgaver for IKT-infrastruktur. Etter å ha vurdert ulike alternativer har Helse 
Sør-Øst RHF gjennom Digital fornying funnet det riktig å iverksette en vurdering av en mulighet 
for å etablere en langsiktig samarbeidsavtale med en leverandør innen området IKT-
infrastrukturtjenester. Denne vurderingen vil bli sett opp imot å fortsette videre som i dag. 
  



 

 Side 3 av 7 

 
En langsiktig samarbeidsavtale for IKT-infrastruktur vil innebære kjøp av tjenester innen ett eller 
flere infrastrukturområder fra en leverandør, der leverandøren vil ta ansvar for kontinuerlig 
vedlikehold og modernisering, inkludert overgangen til en samordnet og standardisert 
infrastruktur. En slik avtale vil gi muligheter for deling av risiko og investeringskostnader mellom 
partene, samtidig som Helse Sør-Øst RHF vil få tilgang på økte ressurser og kompetanse fra en 
profesjonell leverandør. 
 
Saken legges frem for styret for å orientere om det pågående arbeidet og den videre prosess for 
beslutning. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Helse Sør-Øst RHF har i dag en tilnærming hvor helseregionen i hovedsak eier, opererer og 
forvalter all infrastruktur og alle tjenester i egen regi gjennom Sykehuspartner. Denne 
tilnærmingen innebærer at Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF til en hver tid må ha 
tilstrekkelig teknisk kompetanse og kapasitet i egen organisasjon, samt tilgjengelig likviditet for 
kontinuerlig vedlikehold og moderniseringer av IKT-infrastrukturen.  
 
Sykehuspartner har de siste årene hatt en stor vekst i antall ansatte i organisasjonen. En betydelig 
andel av veksten har kommet i funksjoner knyttet til utvikling og drift av IKT-infrastruktur som 
er av generisk karakter. For å sikre at Sykehuspartner blir en organisasjon som leverer tjenester 
som understøtter helseforetakenes behov, er det viktig at Sykehuspartner i fremtiden i større grad 
bruker sine ressurser i en mer sykehusnær retning. En fortsatt vekst i organisasjonen er vanskelig 
kombinerbar med en langsiktig bærekraft innen IKT-området, samtidig som det allerede er mye 
bruk av innleide konsulenter for å bidra til gjennomføring av moderniseringsarbeidet. 
 
Mange virksomheter har lang erfaring i å benytte seg av kommersielle leverandører for leveranse 
av tjenester innen drift og forvaltning av både IKT-infrastruktur og applikasjoner. De siste årene 
har dette markedet endret seg vesentlig gjennom en industrialisering og profesjonalisering som 
kan bidra til å gjøre denne typen samarbeidsavtale interessant for Helse Sør-Øst RHF. Som et 
alternativ til å eie og gjennomføre all drift og forvaltning av IKT-infrastruktur i egen regi, har 
Helse Sør-Øst RHF derfor iverksatt et arbeid for å vurdere om en langsiktig samarbeidsavtale kan 
bidra til en forsert realisering av en modernisert infrastruktur og samtidig styrke Sykehuspartners 
evne til å møte behovsutviklingen i foretaksgruppen. Potensielle gevinster ved en slik avtale kan 
være: 

 Økt tilgang til kompetanse og kapasitet til gjennomføring av modernisering av IKT-
infrastruktur. 

 Kostnadseffektivitet i leveransene gjennom å kunne bygge på etablerte systemer og 
rutiner hos ledende profesjonelle leverandører. 

 Deling av risiko og investering mellom aktørene i samarbeidet. 

 Kontraktsmekanismer kan utnyttes til å etablere forutsigbar kvalitet og kostnad for 
helseforetakene. 
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I tillegg vil en gevinst være en styrking av Sykehuspartners evne til å levere tjenester innen 
applikasjonsområdet som understøtter foretakenes kjernedrift, ved at driften av Sykehuspartner 
blir mer fokusert rundt systemstøtte til de pasientnære arbeidsprosessene. 
En eventuell langsiktig samarbeidsavtale innen infrastrukturmodernisering skal bygge på følgende 
forutsetninger: 

 Infrastrukturen skal moderniseres for å nå målene om standardisering, harmonisering og 
konsolidering. Det skal sikres forutsigbar og høy kvalitet på tjenestene og at 
infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid.  

 Partnerskapet skal basere seg på en helhetlig avtale som muliggjør at ansvar, finansiering, 
arbeidsoppgaver og risiko deles. 

 Sykehuspartner er ansvarlig for leveranser av alle tjenester til foretaksgruppen, inkludert 
leveransene fra en samarbeidspartner. Avtalen skal utnyttes til å styrke Sykehuspartners 
kompetanse innenfor de områder som er mer sykehusnære og som direkte understøtter 
kjerneprosessene i foretakene. 

 
Fire tjenesteområder har blitt identifisert som mulige for en langsiktig samarbeidsavtale. Disse 
områdene har til felles at de vil være gjenstand for en betydelig standardisering, konsolidering og 
modernisering fremover. De aktuelle områdene og det overordnede moderniseringsbehovet er 
vist i figuren nedenfor. 
 

 
 
 
For å kunne utarbeide faktabasert beslutningsunderlag som bygger på behovene til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst, er det vurdert som mest hensiktsmessig å gjennomføre en 
strukturert og formell dialog med aktuelle leverandører for å sikre god forståelse av markedets 
evne til å levere tjenester til regionen. Det vurderes at ulike aktører vil ha ulike tilnærminger, både 
funksjonelt og merkantilt, til å levere tjenestene. En god kravspesifikasjon som grunnlag for en 
eventuell samarbeidsavtale mellom en leverandør og Helse Sør-Øst RHF må således bygge på 
reell markedskunnskap. For å sikre tilstrekkelig tid og anledning til å forstå aktuelle leverandørers 
evne til å levere tjenester innenfor disse områdene, og for å gjennomføre en prosess på en 
strukturert måte, har en anskaffelsesprosess med en konkurransepreget dialog blitt valgt som 
utgangspunkt. 

Gjennomføre modernisering og standardisering av utstyr 
samt innføring av dynamiske arbeidsflate, mobile 
løsninger og teknologi oppgraderinger i takt med 
markedsutvikling og behov

Sluttbruker
• PC, skrivere og periferiutstyr
• Dynamisk arbeidsflate
• Mobilitet

Gjennomføre teknologiskiftet gjennom overgang til IP 
basert telefoni, utfasing av dagens ISDN baserte løsning, 
samt etablering av moderne sanntids 
samhandlingsløsninger

Telefoni
• Mobile og faste telefoner, telefonsentraler
• Videokonferanseutstyr
• Alarmer

Gjennomføre standardisering gjennom utrulling av felles 
nettverksløsning på tvers av lokasjoner, utbygging av 
trådløse nettverk, samt virtualisering og 
tjenesteorientering i takt med datasenterutviklingen

Nettverk
• Lokalnett og trådløse nett
• Områdenett
• Kjernenett

Datasenter
• Datarom og datasentra
• Servere og lagring
• Plattform tjenester

Gjennomføre forenkling gjennom konsolidering og 
oppbygging av regionale datasentra samt etablering av en 
moderne og fleksibel felles plattform hvor ressurser kan 
allokeres dynamisk

Område Moderniseringsbehov
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Første fase i en konkurransepreget dialog medfører at man åpner for at leverandørene selv, med 
utgangspunkt i Helse Sør-Øst sitt beskrevne behov, kan komme med forslag på hva de kan bidra 
med, og hvordan de foreslår dette gjennomført. Gjennom en dialog med leverandørene, vil dette 
resultere i utarbeidelse av en spesifikasjon tilpasset Helse Sør-Øst RHF sine behov og markedets 
leveransemuligheter. Denne spesifikasjonen vil så danne grunnlaget for et endelig tilbud som vil 
evalueres og danne grunnlag for en eventuell avtale.  
 
Basert på spesifikasjonen, leverandørtilbud og eventuelle avtaleutkast vil det utarbeides et endelig 
beslutningsunderlag for en langsiktig leverandøravtale innen IKT-infrastruktur. 
Beslutningsunderlaget vil være en vurdering av tilbudt løsning, inkludert økonomi, kvalitet og 
risiko, sett opp mot en videre realisering av infrastrukturmoderniseringen i egen regi i henhold til 
dagens planverk for Digital fornying og inneholde: 

 Økonomiske konsekvenser både knyttet til investering og tjenestepriser 

 Konsekvenser for tjenestekvalitet levert til sykehusene 

 Konsekvenser for Sykehuspartners organisasjon 

 Kost-nytte vurderinger 

 Risikovurderinger 
 
Beslutningsunderlaget vil forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning.  
 
Planverket legger opp til en gjennomføring av hele den beskrevne anskaffelsesprosessen i løpet 
av 2015, med en eventuell oppstart fra tidlig 2016. Planen inneholder følgende hovedfaser:  

 
Prekvalifisering: I løpet av høsten 2014 har det vært gjennomført en prekvalifiseringsprosess 
for å velge et fåtall leverandører eller konsortia, som fremstår som særlig egnet for videre 
dialog med Helse Sør-Øst RHF, basert på kompetanse og kapasitet på relevante områder, 
samt erfaring med gjennomføring av tilsvarende transformasjoner og videre drift.  
 
Konkurransegrunnlag: Etter prekvalifiseringsfasen sendes et konkurransegrunnlag ut til de 
prekvalifiserte leverandørene. Konkurransegrunnlaget utgjør Helse Sør-Øst RHF sine 
målsetninger og krav til leverandørene, samt gi markedet den informasjonen de trenger 
for å utarbeide konkrete løsningsforslag. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut 19. 
desember 2014. 
 
Dialog: Gjennom første halvår 2015 vil de prekvalifiserte leverandørene delta i nødvendige 
dialogrunder, for å bidra til å forme Helse Sør-Øst RHF sin endelige kravspesifikasjon. I 
løpet av denne fasen kan Helse Sør-Øst RHF også velge å eliminere noen av de 
prekvalifiserte leverandørene om de vurderes som mindre egnet. 
 
Tilbud og evaluering: Gjennom siste halvår 2015 vil leverandørenes endelig tilbud evalueres 
og en innstilling, inkludert en grundig pro/kontra-analyse, vil legges frem for beslutning. 
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Forløpet i anskaffelsesprosessen er illustrert i figuren under. 
 
 

 
 
 
En langsiktig samarbeidsavtale for IKT-infrastrukturmodernisering har stor innvirkning på 
regionen generelt og Sykehuspartner HF spesielt. Ettersom resultatet av vurderingen har 
konsekvenser for alle foretakene i regionen er arbeidet valgt organisert som et prosjekt i Digital 
fornying. Dette gir en større mulighet for at premisser og forhold knyttet til gjennomføringen kan 
drøftes av foretakenes direktører gjennom fornyingsstyret. Prosjektet er i all hovedsak bemannet 
av fagekspertise fra Sykehuspartner og det er ressurser fra Sykehuspartner som besitter alle 
nøkkelroller i prosjektet for å sikre at det teknologifaglige er hensiktsmessig ivaretatt. Samtidig 
har Sykehuspartner HF iverksatt prosjektet “Sykehuspartner - IKT for fremtiden” som ser på 
forbedringer i dagens organisering og leveransemodell. Det er et tett samspill mellom disse 
prosjektene for å sikre helhet og konsistens.  
 
Saken har vært drøftet av helseforetakenes direktører og de tillitsvalgte gjennom behandling i 
fornyingsstyret i Digital fornying gjennom flere møter i 2013 og 2014. Det har blant direktørene 
vært bred støtte til gjennomføring av vurderingen og tilhørende prosess. Saken er også jevnlig 
tema på samarbeidsmøte mellom administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF og de 
konserntillitsvalgte, og det er enighet om en bred og involverende prosess gjennom aktiv bruk av 
samarbeidsmøte som arena for involvering av tillitsvalgte i prosessen. Det har vært orientert om 
saken i driftsstyret i Sykehuspartner jevnlig gjennom 2014. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør vurderer at modernisering, standardisering og harmonisering av den 
grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er en nødvendig forutsetning både for å 
lykkes med å etablere Sykehuspartner som en sterk og effektiv tjenesteleverandør som 
understøtter helseforetakenes behov, samt for å gjennomføre Digital fornying som forutsatt. 
 
Det er etter administrerende direktørs vurdering viktig å gjennomføre tiltak som kan styrke 
Sykehuspartner som en felles tjenesteleverandør, særlig med vekt på å understøtte effektiv og 
sikker pasientbehandling i helseforetakene.  
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Administrerende direktør vurderer således at det er hensiktsmessig å utrede alternative 
tilnærminger til eierskap og drift av grunnleggende IKT-infrastruktur som kan bidra til en forsert 
gjennomføring av moderniseringen av IKT-infrastrukturen, og som kan sikre finansielt bærekraft 
over tid.  
 
Administrerende direktør vil holde styret orientert om utviklingen i saken ved behov, og konkret 
ved detaljering av endelig omfangsbeskrivelse og ved fremleggelse av endelig beslutningsunderlag 
i henhold til fremdriftsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 

 
Utrykte vedlegg: 

 Presentasjon gitt i møtet 


