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Styresak 046-2018   Beredskap og kontinuitet  

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 

Bakgrunn 

I henhold til styreinstruksen og oppdragsdokument skal styret i Helse Nord IKT HF orienteres 
om krise/beredskapsplaner.  

Saksframlegg 

Helse Nord IKTs (HN IKT) erfaring med håndtering av beredskapshendelser er at vi evner å 
opprettholde helseforetakenes tilgjengelighet til IKT-tjenester, men at våre prosesser og 
funksjoner mangler tilstrekkelig grad av formalisering og dokumentasjon. De viktigste 
identifiserte områdene med forbedringspotensial er varsling og kommunikasjon, årsplan for 
øvelser og trening, struktur på beredskapsplanverk og operasjonelle planer samt hvordan 
planverket var samkjørt med øvrige helseforetak i regionen.  

Det siste året har det derfor vært flere aktiviteter innenfor disse områdene for å heve nivået på 
IKT beredskapen i regionen. Gjennom prosjektet helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) har 
planverket i HN IKT fått ny struktur med overordnet beredskapsplan og relevante vedlegg med 
administrative rutiner operasjonelle prosedyrer. I tillegg er varslings- 
kommunikasjonskanalene mellom HN IKT og øvrige helseforetak i regionen revidert og 
oppdatert.  

Kommunikasjon og planverk ble i vår øvd sammen med flere helseforetak i en større 
skrivebordøvelse (table top). Øvelsen hadde som mål å teste varsling, kommunikasjon og 
planverk.  I tillegg ble operasjonelle rutiner for gjenoppretting og kontinuitet av sentrale 
tjenester hos HN IKT øvet. Øvelsen var vellykket og ga nyttig læring. Også tilbakemeldingene 
fra helseforetakene var positive. Konklusjonen fra øvelsen er at HN IKT har behov for flere 
beredskapsøvelser innenfor GUL og RØD beredskap for å øve inn håndtering av IKT-beredskap 
når beredskapsregimet er under press. 

Enkelte deler av revidert plan er allerede implementert i operasjonelle prosesser mens andre 
deler avventer formell godkjenning og implementering i linjen i HN IKT.   
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Administrerende direktørs vurdering 

Gjennom HIS-prosjektet er beredskapsplanverket i HN IKT forbedret. Planverket ble testet 
gjennom en beredskapsøvelse. Implementering av forbedret beredskapsplan er godt i gang og 
krever et kontinuerlig fokus på øving/trening på beredskapssituasjoner.  

 

 

 

Tromsø, 22. august 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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