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1. Hva saken gjelder 
 
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 i tråd med gjeldende strategier. Det er viktig å gjennomføre tiltak 
som kan styrke Sykehuspartner som en felles tjenesteleverandør, særlig med vekt på å understøtte 
effektiv og sikker pasientbehandling i helseforetakene. 
 
Styret ble i sakene 006-2015 og 056-2015 orientert om arbeidet med å utrede en alternativ 
tilnærming til eierskap og drift av grunnleggende IKT-infrastruktur som kan bidra til en forsert 
gjennomføring av moderniseringen av IKT-infrastrukturen, og som kan sikre økonomisk 
bærekraft over tid. 
 
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. Helse Sør-Øst 
RHF har 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. En langsiktig samarbeidsavtale innen IKT-
infrastruktur vil innebære kjøp av tjenester innen ett eller flere infrastrukturområder fra en 
leverandør, der leverandøren vil ta ansvar for kontinuerlig vedlikehold og utvikling, inkludert 
moderniseringen til en samordnet og standardisert infrastruktur. Potensielle gevinster ved en slik 
avtale kan være: 

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

• Kostnadseffektivitet gjennom å kunne utnytte industrialiserte IKT-infrastrukturleveranser 
fra ledende profesjonelle leverandører 

• Deling av risiko og investering mellom aktørene i samarbeidet 
• Forutsigbar kvalitet og kostnad for helseforetakene. 

 
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 

• Avtalen skal være formet som et partnerskap 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. 
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I tråd med IKT-strategi og handlingsplan fra 2012 (styresak 66-2012) og 2015 (styresak 083- 
2015) gjennomføres planlagt modernisering av IKT-infrastrukturen i regi av Digital fornying. 
Gjeldende planverk for Digital fornying er reflektert i vedtatt økonomisk langtidsplan og 
innebærer en modernisering av IKT-infrastrukturen uten bruk av en ekstern partner på prosjekt- 
og driftstjenester. Planverk og omfang for IKT-infrastrukturmodernisering vil revideres på 
grunnlag av læring fra den pågående anskaffelsesprosessen. Basert på spesifikasjon, 
leverandørtilbud og eventuelle avtaleutkast vil det utarbeides et endelig beslutningsunderlag for 
en langsiktig leverandøravtale innen IKT-infrastruktur, der det sammenliknes med en 
videreføring i egen regi. 
 
Det er lagt opp til at styret blir holdt orientert om utviklingen i saken ved behov, og konkret ved 
detaljering av omfangsbeskrivelse og ved fremleggelse av endelig beslutningsunderlag i henhold 
til fremdriftsplan. Saken legges frem for styret for å orientere om foreløpig omfangsbeskrivelse, 
samt gi en oppdatering på status og den videre prosess for beslutning. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 

Status  

Anskaffelsen av langsiktig partnerskap innen IKT-infrastruktur representerer en omfattende 
prosess, både kompetanse- og ressursmessig, for en virksomhet av Helse Sør-Østs omfang og 
kompleksitet. Dialogbasert anskaffelse ble derfor valgt som anskaffelsesform i den hensikt at det 
gjennom dialog med tilbyderne vil bygges kompetanse knyttet til hva som kan anskaffes og 
hvordan en slik kontrakt kan implementeres på en vellykket måte. Så langt har 
anskaffelsesformen fungert etter intensjonen og det vurderes at valg av tilnærming har vært riktig. 
Dialogrundene gir god interaksjon mellom fagpersoner i Sykehuspartner og prosjektet og bidrar 
til en kontinuerlig avstemming av omfang og innretning, samt kompetanseheving for alle parter. 
Prosjektet har engasjert eksterne rådgivere for å bidra med faglig ekspertise og kvalitetssikring 
gjennom prosessen. 
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Prosjektet har nå mottatt foreløpig tilbud fra de fire aktuelle leverandørkonstellasjonene og 
anbefalt nedvalg fra 4 til 2 leverandørkonstellasjoner på bakgrunn av en grundig 
evalueringsprosess.. Endelig beslutning er fattet av administrerende direktør og denne 
beslutningen har blitt kommunisert til de aktuelle partene. Det har også blitt avholdt såkalte ”loss 
review”-møter med de to leverandørkonstellasjonene som ikke er med videre. De to 
leverandørkonstellasjonene som har blitt tatt med videre er: 

• CSC-Computer Sciences Corporation med underleverandør AT&T 
• HPe -Hewlett Packard Enterprise med underleverandør Accenture 

 
Prosjektet opplever at prosessen til nå har gitt en god innsikt i hvilke krav som må stilles til en 
mulig løsning fra markedet, samt hva markedet kan tilby. Kort oppsummert oppleves det nå en 
betydelig tillit til at markedet kan levere de tjenestene som har blitt etterspurt, både i forhold til 
det tekniske omfanget og i forhold til de tjenester som er etterspurt: 

• Alle fire leverandører besvarte innenfor gjeldende retningslinjer og adresserte hele 
tjenesteomfanget og mulighetsrommet definert av Sykehuspartner 

• De valgte leverandørene viser en dyp forståelse av kravene til god gjennomføring av 
transisjons- og transformasjonsfasene, i tillegg til målbildet i stabil drift 

• Leverandørenes forståelse av Sykehuspartners nåværende IKT-arkitektur og -
infrastruktur er også overbevisende – dette er kritisk for en vellykket gjennomføring av et 
strategisk partnerskap 

 
Prosjektet har også gjennomført en evaluering av de foreløpige økonomiske tilbudene som er 
mottatt. Disse er foreløpige og vil endre seg gjennom sluttfasen av prosjektet, men gir en 
indikasjon på utfallsrommet til de endelige økonomiske tilbudene. På bakgrunn av dette er det 
prosjektets vurdering at det vil være mulig å oppnå et positivt business case og en økonomisk 
bærekraftig løsning fra en av de to leverandørkonstellasjonene som har blitt valgt til å delta i den 
videre prosessen. 
 

Videre prosess 

På bakgrunn av evalueringsprosessen som er gjennomført, legger prosjektet til grunn at det vil 
være mulig å fremforhandle en økonomisk bærekraftig løsning som tilfredsstiller de behov som 
har blitt definert. Prosjektet går derfor inn i den avsluttende dialogfasen for å utarbeide det 
endelige løsningsforslaget. Endelig løsningsforslag vil bli forelagt styret, og det viktigste innholdet 
i dette er:  

• Struktur på selve avtalen, med utgangspunkt i Driftsavtalen (SSA-D) fra Difi 
• Omfang inkludert teknisk omfang, tjenester, utstyr og berørte ansatte. Avtalens varighet 

og mulighet for forlengelse samt endringshåndtering 
• Pris på foreslått omfang 
• Exit-muligheter og mekanismer for tidlig terminering og tilbakeføring 
• Risikovurderinger 

 
Som redegjort for i sak 56-2015 vil en eventuell avtale ha virksomhetsoverdragelse som bærende 
prinsipp for utstyr og personer. Det vil vektlegges å beholde en så liten, men kompetent, 
leverandørstyringsorganisasjon i Sykehuspartner som mulig. Dette for å minimere kompleksitet, 
forenkle ansvarsforhold og bidra til en kostnadseffektiv løsning. 
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I tillegg til arbeidet med endelig løsningsforslag vil Helse Sør-Øst RHF jobbe videre med et 
bredere beslutningsunderlag i henhold til tidligere diskusjon i styret (jfr sak 056-2015). Dette 
beslutningsunderlaget vil bli forelagt styret sammen med endelig løsningsforslag og vil inneholde: 

• Økonomisk og finansielt omfang inkludert vurdering av behovet for finansiell leasing. 
• Kost-nytte analyse, der endelig løsningsforslag vurderes opp mot en gjennomføring uten 

ekstern partner, i tråd med pågående realisering innenfor Digital fornying 
• En vurdering av øvrige gevinster som kan forventes fra et eventuelt partnerskap og som 

ikke kan knyttes direkte opp mot business case 
• Risikovurdering, gjennomført i samarbeid med ekstern risikospesialist 
• Konsekvenser for tjenestekvalitet mot helseforetakene 
• Konsekvenser for Sykehuspartners organisasjon 

 

Prosess 

Saken har vært drøftet med helseforetakenes direktører og de tillitsvalgte gjennom behandling i 
Fornyingsstyret i Digital fornying på en rekke møter fra 2013 og til i dag. Det har blant 
direktørene vært bred støtte til gjennomføring av vurderingen og tilhørende prosess. Saken er 
også jevnlig tema på samarbeidsmøte mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte, og 
det er enighet om en bred og involverende prosess gjennom aktiv bruk av samarbeidsmøte som. 
Det har vært orientert om saken i driftsstyret og nå styret i Sykehuspartner HF gjennom 2014 og 
2015. Det har også blitt gjennomført en orientering for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Fra medio januar 2016 er prosjektet etablert som et selvstendig prosjekt under Digital fornying, 
med en egen styringsgruppe ledet av viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 
Styringsgruppen består i tillegg av administrerende direktør i Sykehuspartner HF, representanter 
for helseforetakene, medlemmer fra Helse Sør-Øst RHFs ledelse og tillitsvalgte. Dette skal bidra 
til en mer effektiv og tettere styring av prosjektet i den avsluttende fasen, samt gi bedre grunnlag 
for dialog og avklaringer i grensesnittet mellom prosjektet og virksomhetsutvikling i 
Sykehuspartner HF. Parallelt med arbeidet i prosjektet gjennomfører Sykehuspartner et 
virksomhetsutviklingsprosjekt, som blant annet hensyntar forhold fra arbeidet med eksternt 
partnerskap. 
 
Sykehuspartners administrasjon har i tillegg hatt en rekke møter med egne ansatte og tillitsvalgte. 
 
 

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. 
 
Som tidligere redegjort for, gjennomføres tiltaket også for å styrke Sykehuspartner som en felles 
tjenesteleverandør, særlig med vekt på å understøtte effektiv og sikker pasientbehandling i 
helseforetakene. 
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Administrerende direktør registrerer at prosjektet nå legger til grunn at det vil være mulig å 
fremforhandle en økonomisk bærekraftig løsning som tilfredsstiller de behov som har blitt 
definert. En eventuell gjennomføring forutsetter et forsvarlig risikobilde, en forretningsmessig 
nytte og en kvalitet som er tilfredsstillende. 
 
Administrerende direktør vektlegger at et endelig beslutningsunderlag må inneholde en grundig 
kost/nytte-analyse med tilhørende vurdering av risiko. 
 
Administrerende direktør mener at prosjektet er godt drevet og at det er et godt samspill mellom 
Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. 
 
Administrerende direktør vil holde styret orientert om utviklingen i saken, i tråd med videre 
prosess beskrevet i denne styresaken. Det planlegges videre behandling i styremøtene i april og 
juni 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Presentasjon gitt i møtet 
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