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Møtedato: 6. desember 2018 
 

 
Arkiv nr. Saksbehandler Dato 

2018/311-6 Marius Berg, tlf. 99163272 Tromsø, 8. nov 2018 
 

 

Styresak 064-2018 Avslutning av «Regionalt Stamnett» 

 
Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. I tråd med adm. direktørs anbefaling vedtas prosjektet «Regionalt stamnett» avsluttet. 

 

Bakgrunn 

Stryringsgruppen i HN IKT vedtok 8. desember 2016 (sak 75-2016) etablering av prosjekt 

regionalt stamnett. Dette er nå gjennomført og prosjektet ber styret Helse Nord IKT om å få 

lov å avslutte. Prosjektet er om lag et år forsinket fra opprinnelig plan. Prosjektets 

økonomiske ramme har vært 16 721 TNOK for gjennomføringsfase. Prosjektet har et 

overforbruk på 957 TNOK, grunnet forlengelse av prosjektet. Prosjektets styringsgruppe 

anbefalte i møte 10.10.2018 å avslutte prosjektet. 

 
Formål/sammendrag 
 

Norsk Helsenett (NHN) er nå i ferd med å gjennomføre prosjektet «regional utvidelse av 

stamnett» i alle helseregioner. Dette er et høytilgjengelig og landsdekkende høykapasitetsnett 

tilpasset behovet som helse- og omsorgssektorens har de neste 15 årene. Stamnett leverer ti 

ganger så høy kapasitet til ca samme pris som dagens løsning for regionalt nettverk.  

Etter at sentralt kjøremiljø ble etablert i regionalt datasenter skal migreringsprosjektet migrere 

applikasjoner og tjenester. Denne migreringen startet juni 2017 og anslagsvis frem til sommeren 

2020 vil medføre stor trafikk på WAN i forbindelse med migreringsaktiviteter. Det er også rimelig 

å anta at sentralisering og regionalisering av løsninger vil medføre en permanent økning i trafikk 

på WAN mellom regionalt datasenter og utelokasjoner. 

Det pågår i tillegg en rekke andre initiativer i Helse Nord som medfører nye krav til 

nettverkstjenester, blant annet innføring av elektronisk kurve og multimedialt arkiv (MMA). 

Prosjektets hovedoppgave var legge om regionens sykehus fra Telenor Nordic Connect til NHNs 

stamnett. I tillegg skulle prosjektet etablere kryptering av datatrafikken, samt muliggjøre løsning 

for prioritering av nettverkstrafikk på regionalt stamnett. Prosjektet anskaffet og installerte nye 

rutere på 8 sykehus, da eksisterende rutere ikke hadde kapasitet til å kunne håndtere 10gbit 

hastighet.  
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Følgende sykehus/lokasjoner er nå lagt om til regionalt stamnett: 

Mo I Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Hammerfest, Harstad, Narvik, Stokmarknes, Gravdal, 

Bodø, Tromsø, Kirkenes, Datasenter i Tromsø. 

 
Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør vurderer at regionalt stamnett er implementert i henhold til 

prosjektets mandat. Den økte kapasiteten i WANet bidrar til: 

• Krav til kvalitet (tilgjengelighet) og skalerbarhet for regionale nettverkstjenester 

(WAN) etterleves.  

• Bedret leveranseevne / endringsevne for IT-leveranser gjennom vedtatte og etablerte 

standardtjenester for regionale nettverkstjenester.  

• Økt kvalitet og tilgjengelighet, samt redusert risiko i tjenesteleveransene. 

 

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta avslutning av prosjektet. 

 

 
Tromsø, 8. november 2018 

 
 

 

Oddbjørn Schei 
Administrerende direktør 

 
 

Vedlegg – sluttrapport fra prosjekt «Regionalt Stamnett» 
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