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IKT infrastruktur – ansvar og oppgaver – utdyping begrep 
«fasilitetstjenester» 
 
Det vises til brev av 29. juni gjeldende IKT infrastruktur – ansvar og rolle.  Helse Nord 
RHF har mottatt en henvendelse fra administrerende direktør ved Nordlandssykehuset 
HF med spørsmål om begrepet «Fasilitetstjenester» kan defineres ytterligere.  Med 
formål mål å unngå at begrepet «Fasilitetstjeneste» sammenblandes med oppgaver 
normalt tillagt drifts- og eiendomsavdelinger.   
 
Helse Nord RHF er enig at det kan være utfordrende for forståelsen at begrepet 
fasilitetstjeneste benyttes både innen drift og eiendom og innen IKT faget. Dessverre er 
slik begrepsbruk også vanlig internasjonalt.  En konkretisering av begrepet 
«Fasilitetstjeneste» er derfor nødvendig.  
 
Nærmere forklaring 
Begrepet fasilitets tjenester innen IKT terminologien gjenfinnes som en del av ITIL 
rammeverket https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/IT_Facilities_Management 
gjeldene IKT drift, og representerer således «Best Practice» for forsvarlig IKT drift.   
 
Innen ITIL rammeverket (v4) er definisjoner nedenfor knyttet til Facilities Management 
hvor rollen og prosessen er tillagt IKT driftsleverandør. 

→ ITIL processes, ITIL Service Operation > Facilities Management 
Facilities Manager 

→ Roles within ITIL, Facilities Manager 

 The Facilities Manager is responsible for managing the physical environment where 
the IT infrastructure is located. 

 This includes all aspects of managing the physical environment, for example power and 
cooling, building access management, and environmental monitoring. 
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I brev datert 23. juni er følgende formulert: «Fasilitetstjenester (Datarom tjenester, 
kjøling, adgangskontroll o.l.)»  
 
Formuleringen er knyttet til ITIL figur ovenfor og gjengitte ITIL definisjoner på 
foregående side. Adgangskontroll til datarom, kjøling til datarom, nødstrøm til datarom, 
er tillagt IKT leverandøren.  Kort sagt hva som gjerne setter rammene for TIER 
klassifisering i tråd med https://uptimeinstitute.com/tiers som driftsleverandøren skal 
bygge opp/kjøpe/leie i tråd med de krav til oppetid og beredskap som settes til ulike 
tjenester.   
 
Parentesen etter fasilitetstjenester i Helse Nord RHFs brev av 23. juni er ment å sette 
begrensingen i forståelsen til å ramme inn hva som IKT driftsleverandør må ha kontroll 
på, for oppfyllelse av de SLA som inngås, samt sikre at uvedkommende ikke kan ta seg 
tilgang til datarom og andre sentrale komponenter i infrastrukturen.   

 
Forståelsen i brevet fra Helse Nord RHF skal derfor leses i tråd med ITIL rammeverkets 
definisjon av fasilitetstjenester som nevnt tidligere.    
 
For ytterligere avklaringer knyttet til oppgaver og ansvar mellom Helse Nord IKT HF og 
drift og eiendomsavdelingene ved helseforetakene vises det til OD krav 91 og 98.   

https://uptimeinstitute.com/tiers
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Avslutning 
Skulle det eksistere ytterligere behov for avklaringer bes helseforetakene ta kontakt 
direkte med IKT-sjef ved Helse Nord RHF.   
 
Roller og oppgaver mellom Helse Nord RHF (eier og dataansvarlig), helseforetakene 
(dataansvarlig) og Helse Nord IKT HF (databehandler) skal formelt reguleres i SLA og 
andre avtaleverk.  Helse Nord RHF vil se til at eventuell ytterligere presiseringer inngår i 
de formelle avtalene i foretaksgruppen.  
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