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Saksgang 
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60/20 07.10.2020 Styret Helse Nord IKT HF 

   

Status etablering av disaster recovery (DSDR) løsning for Helse Nord 
– oppfølging av styresak 30-2019 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til at leveranser fra fase 1 godkjennes. 

2. Styret i Helse Nord IKT gir til tilslutning til at det igangsettes planaktiviteter knyttet til 
fase 2. 

3. Styret i Helse Nord IKT ber om at resultat fra planaktiviteter knyttet til fase 2 fremmes 
for styret tidlig i 2021. 

Sammendrag 
Etablering av DSDR løsning for Helse Nord ble vedtatt i styresak 55-2015 Helse Nord RHF og senere i 
styresak 030-2019 Helse Nord IKT.  

Helse Nord IKT har nå gjennom MoDI programmet gjennomført fase 1 iht beskrivelse i denne saken. 
Etablering av denne løsningen medfører at regionen har en ekstra kopi av virksomhetskritiske data 
på tredje lokasjon (Bodø) utenfor regionalt datasenter i Tromsø. 

Det er på bakgrunn av dette nå behov for å igangsette aktiviteter knyttet til avklaring av omfang, 
koordinering med helseforetakene samt planlegging for eventuell gjennomføring av fase 2. Denne 
planaktiviteten estimeres til 2-4 måneder avhengig av tilgjengelighet hos helseforetakene. 
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Bakgrunn 

Styret i Helse Nord IKT vedtok i sak 030-2019 følgende knyttet til etablering av Disaster 
Recovery løsning for Helse Nord: 

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til igangsetting av gjennomføringsfase for etablering av 
Disaster Recovery løsning til en totalkostnad på 25,6 MNOK (P85), hvorav 4 MNOK finansieres over 
Helse Nord IKTs reinvesteringsbudsjett.  

2. Styret ber AD anmode Helse Nord RHF om økning av rammen med 9,6 MNOK, fra 12 MNOK til 21,6 
MNOK (25,6 MNOK minus 4 MNOK) 

3. Styret tar til etterretning at det videre arbeidet gjennomføres i to faser, der fase 1 videreutvikler 
rutiner og infrastruktur for å beskytte regionens data mot nye og avanserte former for cyberangrep. 

4. Styret ber om en nærmere orientering om innholdet i fase 2 når dette er gjennomgått med 
helseforetakene. 

5. Styret tar estimater på økte driftskostnader (lisensvedlikehold 1.5 MNOK og årsverk 0.5 MNOK) til 
etterretning, og ber administrerende direktør gå i dialog med helseforetakene for å få på plass 
signert avtale rundt finansiering av disse. 

Investeringssøknad ble godkjent av administrerende direktør i Helse Nord RHF 25. november 
2019. 

Saksutredning 

Status på leveranser fra fase 1 

Prosjektet har nå gjennomført leveranser i fase 1 i henhold til beskrivelse i styresak 030-2019.  

Hovedformålet med fase 1 har vært å sikre en kopi av eksisterende backup og produksjonsdata 
på en annen lokasjon enn Tromsø. Dataene på DSDR lokasjon er i tillegg sikret mot digitale 
angrep, i form av etablert «WORM» funksjonalitet. 

Figur 1 under viser overordnet løsningsdesign. 



 
Figur 1 overordnet løsningsdesign 

Prosjektet har anskaffet og implementert løsning i eksisterende datarom hos NLSH i Bodø, hvor 
følgende viktig sikkerhetsmessig funksjonalitet er inkludert: 

- Sikring mot ransomware gjennom funksjonalitet etablert av SKM prosjektet. Som ekstra 
beskyttelse er Commvault installert på annet OS (Linux) på DSDR.  

- Det er etablert nettverksmessig isolering («air gap») som innebærer at det kun er 
kontakt mellom DS1/DS2 og DSDR ved overføring av backupdata mellom lokasjonene. 

- For å sikre at backupdata ikke kan slettes av backup administrator (tilsiktet eller 
utilsiktet) er det etablert software basert «WORM» funksjonalitet på DSDR.  

Backupdata overføres nå fra etablert SKM infrastruktur i DS1 og DS2 i Tromsø til DSDR løsning i 
Bodø. I tillegg er det etablert backup av DIPS EPJ database fra Oracle Dataguard i Bodø til DSDR. 
Det pågår nå backup av Isilon løsning i Tromsø hvor SECTRA bildearkiv er etablert. 

Helse Nord har gjennom leveransene i fase 1 sikret at det nå finnes en tredje kopi av viktige 
produksjonsdata på DSDR i Bodø.  

Fase 2 – videre fremdrift 

Omfanget av leveranser i fase 1 inkluderer ikke funksjonalitet for gjenoppretting av produksjon 
av tjenester fra DSDR lokasjon ved totalt utfall av både DS1 og DS2 (regionalt datasenter). 
«Flytting» av produksjonen av kritiske tjenester fra Sentralt Kjøremiljø (SKM) til DSDR vil være 
en beslutning som tas etter en langvarig feilsituasjon på regionalt datasenter. Det betyr at en 
ikke vil være i stand til å tilby kritiske tjenester til alle brukere som normalt sett benytter disse 
og funksjonaliteten vil være begrenset blant annet som følge av at alle integrasjoner ikke vil 
være på plass.  

I tiden fremover skal det gjøres relativt store endringer i den kliniske systemporteføljen 
gjennom FRESK programmet og RHF skal gjennomføre et prosjekt for å samordne 
beredskapsplanene. Dette vil kreve en tett dialog internt i Helse Nord for å ha en felles forståelse 



av risikobildet. Teknologiområdet beveger seg raskt og det er sannsynlig at leverandørmarkedet 
for slike tjenester vil utvikles, med nye skyleverandører og leveransemodeller.  

Disse elementene er både viktige premisser og krav til fase 2 av dette prosjektet og det er nå 
behov for å igangsette aktiviteter knyttet til avklaring av omfang, koordinering med 
helseforetakene samt planlegging for eventuell gjennomføring av fase 2. Denne planaktiviteten 
estimeres til 2-4 måneder avhengig av tilgjengelighet hos helseforetakene. 

Status økonomi  

I styresak 030-2020 ble budsjett gjengitt i Tabell 2 vedtatt. 

Kostnad Fase 1 Fase 2 SUM 

Arbeidstimer Helse Nord IKT 1 950 7 050 9 000 
Eksterne konsulenter 270 730 1 000 
Reise og opphold  480 480 
Hardware (fase 1 lagringsløsning for databeskyttelse, fase 2 
DR-løsning) 
Av dette dekkes følgende av reinvesteringsbudsjettet (erstatte eksisterende 
infrastruktur) 

5 000 5 000 10 000 
2 500 

Software (fase 2 DR-løsning) 
Av dette dekkes følgende av reinvesteringsbudsjettet (erstatte eksisterende 
løsning) 

 5 000 5 000 
1 500 

Annet  140 140 
TOTALSUM 
Av dette dekkes følgende av reinvesteringsbudsjettet (erstatte eksisterende 
løsning) 

7 220 18 400 25 620 
4 000 

INVESTERING (alle tall i hele 1000)   21 620 
Tabell 1 vedtatt budsjett DSDR løsning 

Avdeling for Tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT har i tråd med planene i fase 1 re-investert i 
infrastruktur i Bodø. Denne infrastrukturen kan benyttes av en eventuell løsning for DSDR formål i 
fase 2.  

Økonomisk status etter gjennomført fase 1 er per 17.09.2020 innenfor vedtatt budsjett for fasen. 
Regnskapsførte kostnader er gjengitt i Tabell 2 under. 

BUDSJETTPOST BEVILGET/BUDSJETT REGNSKAPSFØRT PER 31.08.2020 

Interne konsulenter 1 950 631 
Eksterne konsulenter 270 2 192 
Reise og opphold 

 
24 

Hardware 5 000 3 142 
Software 

 
815 

Annet 
 

  
TOTALT 7 220 6 804 

Tabell 2 status økonomi fase 1 

 



Administrerende direktørs vurdering 
Etablering av DSDR løsning for Helse Nord ble vedtatt i styresak 55-2015 Helse Nord RHF og senere i 
styresak 030-2019 Helse Nord IKT.  

Helse Nord IKT har nå gjennom MoDI programmet gjennomført fase 1 iht beskrivelse i denne saken. 
Etablering av denne løsningen medfører at regionen har en ekstra kopi av virksomhetskritiske data 
på tredje lokasjon (Bodø) utenfor regionalt datasenter i Tromsø. 

Teknologiområdet beveger seg imidlertid raskt og det er sannsynlig at leverandørmarkedet for slike 
tjenester vil utvikles, med nye skyleverandører og leveransemodeller.  

Helse Nord IKT er gjort kjent med at Helse Nord RHF planlegger gjennomføring av prosjekt 
«Samordning av beredskapsplaner mellom Helse Nord IKT HF og øvrige helseforetak». Dette vil være 
en viktig premissgiver og kravstiller knyttet til et eventuelt tredje datasenter. 

Det er på bakgrunn av dette nå behov for å igangsette aktiviteter knyttet til avklaring av omfang, 
koordinering med helseforetakene samt planlegging for eventuell gjennomføring av fase 2. 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 


