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Styresak 046-2018-1   Vedlegg – Beredskap og kontinuitet i HN IKT 

Innledning  

HN IKTs erfaring med håndtering av beredskapshendelser er at vi evner å opprettholde 
helseforetakenes tilgjengelighet til IKT-tjenester, men at våre prosesser og funksjoner manglet 
tilstrekkelig grad av formalisering og dokumentasjon. De viktigste identifiserte områdene med 
forbedringspotensial er beskrevet nedenfor.  

Varsling og kommunikasjon mellom HN IKT og helseforetakene hadde var ikke tydelig 
forankret og formalisert på en måte som medvirket til at helseforetakene fikk tilstrekkelig, 
korrekt og tidsriktig informasjon ved IKT-relaterte hendelser og beredskap. Det var også behov 
for å avklare hvilke mottakere som skulle varsles i de øvrige helseforetakene og hvordan de 
varsling skulle skje. 

Det var ingen årsplan for trening og øvelser på beredskap som var formalisert og utført 
planmessig på alle nivåer i organisasjonen. Det var et klart behov for å kvalitetssikre at 
planverk og prosedyrer er oppdatert og etterleves. 

Overordnet beredskapsplan var omfattende og detaljert. Det var derfor behov for å 
omstrukturere planstrukturen og skille mellom operasjonelle rutiner (vedlegg) og overordnet 
beredskapsplan. Samhandling med øvrige helseforetak var heller ikke tilstrekkelig til å sikre at 
HN IKTs planverk var godt nok kjent i regionen.  
 
Operasjonelle planer var ikke tilstrekkelig knyttet til ansvarlige roller i linjen, samt at 
forvaltning og utøvelse av planverket ikke samsvarte tilstrekkelig til å sikre forankring og 
jevnlig oppdatering av planverket.  

Status på forbedringsarbeidet med beredskapsplanverk og 
organisasjon 

IKT-beredskapsøvelse 2018  

Beredskapsøvelsen ble gjennomført med involvering fra alle fire helseforetak og alle 
avdelinger i HN IKT ned til seksjonsnivå. Beredskapsøvelsen hadde fem fokusområder: 

• Brukerstøtte og incident management/ Evaluering av implementerte rutiner for 
mottak og registrering av varsel fra HelseCert 

• Innsatsledelse og krisestab (samhandling og håndtering av beredskap) 
• Dokumentere gjenopprettingsrutine av DIPS og SECTRA utenfor DS2 
• Validere og forankre revidert rutine for varsling og kommunikasjon 
• Visualisere behov for beredskapsplaner for HR og media/ kommunikasjon  

 
Scenariet trigget eskalering til GUL og deretter RØD-beredskap i HN IKT og krisestab ble 
etablert. Datasenter 2 (DS2) ble etter hvert utilgjengelig hvilket medførte behov for 
gjenoppretting av sentrale kliniske IKT-tjenester i DS1. 

Incident prosess og beredskapsregimet i HN IKT håndterte scenariet på en god måte, men 
likevel ble det gjort observasjoner av intern kommunikasjonssvikt, unnlatelse av å følge 
etablert arbeidsmetode, svikt i intern kommunikasjon og krevende kommunikasjonsforhold 
under gjenoppretting av IKT-tjenester. Observasjoner av krisestaben indikerer behov for 
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struktur i gjennomføring av møter og statusoppdatering fra innsatsledelsen og at det bør 
etableres en arbeidsmetodikk i krisestaben som understøtter håndtering av alvorlig IKT-svikt 
på en effektiv og bærekraftig måte.  

Konklusjonen fra øvingsledelsen 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, og for å verifisere at anbefalte tiltak fra evalueringsrapporten blir effektuert. 

Beredskapsplanverk og organisasering  

For å sikre at vårt beredskapsplanverk samhandler tilstrekkelig med HF-ene har HIS prosjektet 
satt seg inn i beredskapsplaner for alle helseforetak i Helse Nord gjennom jevnlige møter og 
dialog med Regionalt Beredskaps Utvalg (REBU) siden november 2017.   
 

Klargjøring av formelle strukturer og ansvar vil styrke beredskapen og kontinuitet ved å gjøre 
beredskapsorganiseringen i HN IKT mindre personavhengig og mer robust dersom en eller 
flere kritisk hendelse inntreffer. Nedenfor gis det en status på utførte og pågående aktiviteter 
for å styrke IKT-beredskapen.  

  
Forbedringsområde Tiltak  Status  

Varsling og 
kommunikasjon  

Reviderte varslingslister er forankret i HF-ene. 
Oppdaterte rutiner for mottak håndtering og 
varsling av sikkerhetsmeldinger fra HelseCERT. 

Implementert  

Overordnet 
beredskapsplan  

Revidert overordnet beredskapsplan etter ny 
struktur. 

Arbeid er i sluttfasen. Forventes 
implementert 2018 

Vedlegg til 
overordnet 
beredskapsplan 

Årshjul for trening/øvelser 

Beredskapsprosess og roller 

Forvaltningsregime beredskapsplanverk 

Varsling og kundeoppfølging 

Media og kommunikasjon 

Scenarioplan for HN IKT 
beredskapsorganisasjon 

HR-vedlegg 

Utarbeidet, QA pågår 

Utført, QA pågår 

Arbeid er i sluttfasen, QA pågår 

Implementert rutine 

Arbeid pågår 

Arbeid og QA pågår 

Pågår 

Operasjonelle planer 
for gjenoppretting og 
kontinuitet 

Planer for gjenoppretting av regional DIPS og 
Sectra samt integrasjonstjenester 

Arbeid pågår 

Lokale 
kommunikasjonsrom 
og regionale 
datasentre 

Oversikt over status og mangler på strøm, 
kjøling og alarmer 

Utført  

Gjennomføre 
beredskapsøvelser 
på flere nivåer  

Seksjonsvise table top øvelser, work shops, table 
top øvelse sammen med NLSH 

Utført  
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