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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
 08.03.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

MoDI iFRONT (Infrastruktur for Felles Regional Nettverks Topologi) 

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

1. Styret i Helse Nord IKT gir sin tilslutning til at det igangsettes aktiviteter knyttet til 
konsept, kartlegging og planleggingsaktiviteter i prosjekt MoDI iFRONT innefor en 
budsjettramme på 17,89 MNOK, forutsatt godkjenning og finansiering. 

2. Styret ber adm.dir. oversende søknad til Helse Nord RHF om godkjenning og finansiering 
av prosjektutgifter i samsvar med denne styresaken 

3. Styret i Helse Nord IKT ber om å bli løpende orientert om utvikling i saken. 

Sammendrag 
I perioden fra 2015 er det utarbeidet en rekke nåsituasjonsbeskrivelser som belyser 
utfordringer knyttet til underliggende infrastruktur i regionen. Dette gjelder både regionale og 
lokale komponenter. 

OD2021 medfører at det er behov for å forberede overtakelse av lokal infrastruktur som 
tidligere har vært innunder helseforetakene sitt ansvarsområde. 

Videre er det gjennom funn og anbefalinger fra Riksrevisjonen nødvendig å gjennomføre tiltak 
knyttet til IKT-sikkerhet. 

I tillegg er det i forbindelse med utrulling og innføring av nye kliniske systemer (FRESK) i 
regionen identifisert et behov for å oppgradere og utbedre underliggende nettverksinfrastruktur 
på en rekke lokasjoner. 

Helse Nord IKT foreslår at arbeidet prosjektorganiseres innunder MoDI programmet og at 
aktiviteter knyttet til forberedelse for overtakelse av lokal infrastruktur, samt klargjøring og 
tilrettelegging for FRESK igangsettes snarest mulig. Arbeidet forutsettes gjennomført i nært 
samarbeid med helseforetakene i regionen. 

  Arkivreferanse: 2020/396-2 

Saksbehandler: Eva Kristin Lyshoel 



Aktivitetene knyttet til kartlegging- og planfase er estimert til ca 7 måneder innenfor en 
kostnadsramme på 17,89 MNOK. 

MoDI programmet vil kontakte helseforetakene for å avklare medlemmer i prosjektets 
styringsgruppe, samt relevante fagressurser for deltakelse i utførelse av prosjektaktiviteter. 

Bakgrunn 

I perioden fra 2015 er det utarbeidet en rekke nåsituasjonsbeskrivelser som belyser 
utfordringer knyttet til underliggende infrastruktur i regionen. Dette gjelder både regionale og 
lokale komponenter. 

Et overordnet mål og oppdrag fremover, beskrevet i oppdragsdokument fra Helse Nord RHF for 
2021 er trygge og tilgjengelige helsedata og helsetjenester i Helse Nord. I henhold til 
oppdragsdokument 2021 overføres ansvaret for IKT-infrastruktur i regionen til Helse Nord IKT: 

«Eierskapet til IKT-infrastruktur rendyrkes og legges til Helse Nord IKT HF. Presiseringer 
vil følge av oppdatering av styringssystem for informasjonssikkerhet.» 

I tillegg stiller flere andre områder i OD 2021 krav til infrastrukturen. 

• På vegne av Helse Nord RHF, sikre at alle endringer i Helse Nords infrastruktur er i tråd 
med vedtatt styringssystem for informasjonssikkerhet, arkitekturprinsipper samt NSMs 
tiltaksliste (portvaktfunksjon). 

• Ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som understøtter håndtering av 
pandemien. 

• Levere IKT-tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF, eksempelvis 
regionale systemvalg/systemløsninger, arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for 
infrastruktur, regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. 

Dette medfører at det er behov for å forberede overtakelse av lokal infrastruktur som tidligere har 
vært innunder helseforetakene sitt ansvarsområde. 

Videre er det gjennom funn og anbefalinger fra Riksrevisjonen nødvendig å gjennomføre tiltak 
knyttet til IKT-sikkerhet. 

I forbindelse med utrulling og innføring av nye kliniske systemer (FRESK) i regionen er det også 
identifisert et behov for å oppgradere og utbedre underliggende nettverksinfrastruktur på en rekke 
lokasjoner. 

Saksutredning 

Status – underliggende infrastruktur 

Applikasjoner og tjenester som skal benyttes av helseforetakene stiller minimumskrav til 
underliggende infrastruktur på den enkelte lokasjon. Noen av disse kravene er beskrevet i 
sluttrapport fra planleggingsfasen i prosjekt «Regional Wifi» og er oppsummert i Figur 1 og 
Tabell 1 under. 



 
Figur 1 krav til infrastruktur 

Komponent Sykehus Utelokasjoner Ambulansestasjoner 

Tilknytning til 
Regionalt 
stamnett 

10Gbps Redundant 1Gbps  100Mbps 

Kjernesvitsjer 10Gbps Redundante   

Kantsvitsjer Minimum 10 Gbps 
Redundante for tilkobling 
av aksesspunkter med 
overlappende 
dekningsområde 
Power over ethernet (POE) 
for tilknytning av 
aksesspunkter 
Maksimum 90m avstand til 
aksesspunkter 

Minimum 1Gbps 
Power over 
ethernet (POE) for 
tilknytning av 
aksesspunkter 
Maksimum 90m 
avstand til 
aksesspunkter 

Minimum 100Mbps 
Power over ethernet 
(POE) for tilknytning 
av aksesspunkter 
Maksimum 90m 
avstand til 
aksesspunkter 

Kabling Fiber mellom kjerne og kant 
Minimum Cat 5e mellom 
kant og aksesspunkt, ved 
nykabling Cat 6 

Fiber frem til kant 
Minimum Cat 5e 
mellom kant og 
aksesspunkt, ved 
nykabling Cat 6 

Minimum Cat 5e 
mellom switch(er) og 
aksesspunkt, ved 
nykabling Cat 6 

Tabell 1 Minimumskrav lokal infrastruktur 

 

 

 

 



Eierskap og ansvar for drift og forvaltning av de ulike komponentene i IKT infrastrukturen frem 
til 2021 er beskrevet og oppsummert i Tabell 2 under.  

Komponent Eierskap Forvaltningsansvar Driftsansvar 

Sluttbrukerutstyr HF HF HNIKT 

WiFi HF HF HNIKT 

Kablet lokalt nettverk 
(fiber/kobber) 

HF HF HF 

Lokalt anskaffet 
nettverksutstyr 

HF HF HF 

Routere/switcher HNIKT HNIKT HNIKT 

Kantswitcher HNIKT HNIKT HNIKT 

Kjerneswitcher HNIKT HNIKT HNIKT 

Brannvegger HNIKT HNIKT HNIKT 

Regionalt stamnett NHN NHN NHN/HNIKT 

Regionalt datasenter HNIKT HNIKT HNIKT 

SKM HNIKT HNIKT HNIKT 

Tabell 2 Eierskap og ansvar for drift og forvaltning av infrastrukturkomponenter 

I oppdragsdokumentet 2021 fra Helse Nord RHF beskrives følgende: 

«Helse Nord IKT har ansvaret og oppgaven for leveranse av IKT infrastrukturtjenester til 
helseforetakene på følgende områder: IKT-drift, IKT produksjon, levering og innstallering 
av brukerutstyr, systemintegrasjon samt brukerstøtte og andre forvaltningsoppgaver som 
naturlig tilknyttes områdenenevnt ovenfor.» 

I forbindelse med kartlegging utført av prosjekt «Regional Wifi» i MoDI programmet, ble det 
dokumentert vesentlige avvik fra minimumskrav til underliggende infrastruktur på de fleste 
lokasjoner. 

Behov for oppgradering og modernisering av infrastruktur – nødvendige aktiviteter 

I oppdragsdokumentets avsnitt om Teknologi beskrives følgende krav til sykehusforetakene: 

97. Overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse Nord IKT 
etter tilsvarende modell som for forvaltning av regionale kliniske systemer. 
Helseforetakene skal benytte Helse Nord IKT knyttet til lokale innføringer, 
utfasing og endring av system, rådgiving og prosjektledelse gjeldende IKT, 
innenfor avgrensingen gitt ovenfor. Styringskravet gjelder ikke medisinsk utstyr 
som er særskilt regulert i egne forskrifter. Sykehusforetakene, SANO og Helse 
Nord IKT skal i perioden 2021–2022 i fellesskap etablere en robust merkantil 
forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i oppdragsdokumentet 2021. 
 
98. Helse Nord IKT har ansvaret og oppgaven for leveranse av IKT 
infrastrukturtjenester til helseforetakene på følgende områder: IKT-drift, IKTproduksjon, 
levering og innstallering av brukerutstyr, systemintegrasjon samt 
brukerstøtte og andre forvaltningsoppgaver som naturlig tilknyttes områdene 
nevnt ovenfor. Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i styringssystem for 



informasjonssikkerhet. 
• Styringskravet gjelder ikke området medisinsk utstyr som er særskilt 
• regulert i egne forskrifter. 
• Innen utløpet av 1. kvartal avklare om det foreligger andre områder som setter 

særlige lov/forskriftskrav krav for utførelse av de IKT oppgaver her nevnt, og 
behandle slike i forbindelse med klargjøring av drifts- og forvaltningsmodeller med 
Helse Nord IKT. 

 
Helse Nord IKT ser det nå nødvendig å oppgradere og modernisere underliggende IKT 
infrastruktur komponenter, slik at den tilfredsstiller behov i sykehusforetakene og gjør det 
mulig å gjennomføre nødvendige informasjonssikkerhetstiltak.   
 
I første omgang er det nå behov for å gjennomføre følgende aktiviteter: 

• Kartlegging av regional infrastruktur 
o Arkitektur/Soner 
o Nettverksdesign as-is 
o Datasenternettverk 
o Kartlegging trafikkmønster 

 Føringsveier 
 Kapasitet 
 Linjer/stamnett 
 Brannmur 

o Kant/kjerne-switcher 
• Kartlegging av lokal infrastruktur 

o Kobber/fibernett 
o Lokale switcher/routere 
o Brannmur 

• Kartlegging av WIFI 
o Kapasitet 
o Radioplanlegging 

• Kartlegging sluttbrukerutstyr 
o Nødvendig sluttbrukerutstyr 
o Kartlegge arbeidsflaten for ulike brukergrupper 

• Utarbeide målbilde på bakgrunn av kartlegginger og kjente behov 
• Utarbeide kostnadsestimat på nødvendige tiltak 

 

Organisering og gjennomføring 

Aktivitetene foreslås prosjektorganisert innunder MoDI-programmet og vil i konsept-, 
kartlegging og planleggingsfasen ledes av Eva K. Lyshoel inntil permanent prosjektleder er 
avklart. 

Arbeidet forutsettes gjennomført i nært samarbeid med helseforetakene i regionen. 

Estimert varighet for gjennomføring av konsept-, kartlegging og planleggingsfase er 7 måneder. 

  



Budsjettestimat og økonomisk ramme for konsept-, kartlegging og planleggingsfase 

Kostnadsramme for prosjektets konsept-, kartlegging og planleggingsfase er illustrert i Tabell 3 
under. 

  2021 2022 SUM 

Interne konsulenter 5 094 537   5 094 537 

Eksterne konsulenter 11 292 121   11 292 121 

Reise og opphold 1 200 000   1 200 000 

Hardware       

Software 100 000   100 000 

Annet 195 000   195 000 

SUM kr 17 881 658 kr 0 kr 17 881 658 

Tabell 3 Kostnadsramme 

Som det fremgår av Tabell 3 vil det være behov for å avrope en rekke eksterne konsulenter i 
forbindelse med konsept-, kartlegging og planleggingsfase. Dette på bakgrunn av høyt 
aktivitetsnivå i Helse Nord IKT, behov for spesialistkompetanse som ikke finnes i organisasjonen 
i dag og at det haster å få lukket informasjonssikkerhetsavvik påpekt av Riksrevisjonen. 

Det vil være behov for å kartlegge mange lokasjoner og infrastrukturen består av mange 
komponenter som må dokumenteres. Hvis dette skal kunne gjennomføres innen rimelig tid, må 
prosjektet gjennomføre kartleggingsaktiviteter på flere lokasjoner i parallell. Estimat på 
kostnader knyttet til gjennomføring av nødvendige tiltak på den enkelte lokasjon, vil fortløpende 
kunne utarbeides i konsept-, kartlegging og planleggingsfase. Dette innebærer at prosjektet kan 
påstarte gjennomføring av tiltak på den enkelte lokasjon etter kartlegging, forutsatt godkjenning 
og finansiering. 

Kostnadsrammen inkluderer estimater for aktiviteter knyttet til kartlegging av de fleste 
lokasjoner i regionen.  

Der helseforetakene har oppdatert og detaljert dokumentasjon om infrastrukturen og fremtidige 
behov på lokasjonene, vil det være redusert behov for kartleggingsaktiviteter. Dette vil bidra til å 
redusere prosjektkostnader i forhold til estimert kostnadsramme. 

Administrerende direktørs vurdering 
Det er behov for å oppgradere underliggende IKT infrastruktur for å understøtte krav og behov 
knyttet til blant annet IKT-sikkerhet, behov knyttet til utrulling av nye regionale tjenester, samt 
oppgaver dokumentert i oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord RHF til Helse Nord IKT.  

Helse Nord IKT foreslår at arbeidet prosjektorganiseres innunder MoDI programmet og at 
aktiviteter knyttet til forberedelse for overtakelse av lokal infrastruktur, samt klargjøring og 
tilrettelegging for FRESK igangsettes snarest mulig. Arbeidet forutsettes gjennomført i nært 
samarbeid med helseforetakene i regionen. 

Aktivitetene knyttet til kartlegging- og planfase er estimert til ca 7 måneder innenfor en 
kostnadsramme på 17,89 MNOK. Estimatet forutsetter at det er behov for detaljert kartlegging 
på de fleste lokasjoner og dersom helseforetakene har oppdatert dokumentasjon vil dette kunne 
bidra til å redusere prosjektkostnader. 

MoDI programmet vil kontakte helseforetakene for å avklare medlemmer i prosjektets 
styringsgruppe, samt relevante fagressurser for deltakelse i utførelse av prosjektaktiviteter. 



Administrerende direktør anbefaler på bakgrunn av dette gjennomføring av leveranser iht 
beskrivelse og omfang i denne saken. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

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

 


