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Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord 

– konseptfaserapport, oppfølging av styresak 

143-2013 
 
 
Bakgrunn 
En utredning fra våren 2011 viste at dagens datarom ikke har plass til nye og regionale 
tjenester. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) krever en annen struktur og 
kapasitet enn dagens løsninger dekker. 
 
Prosjekt Regionalt Datasenter skal ivareta dagens og kommende IKT-tjenester slik at 
krav til sikkerhet og kvalitet ivaretas. Prosjektet ligger i kritisk linje for etablering av 
tjenestene fra FIKS. 
 
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø 
og Tromsø – godkjenning av forprosjekt vedtatt oppstart av et forprosjekt og i styresak 
90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige alternativer, 
oppfølging av styresak 73-2013 den videre detaljeringen av forprosjektet.  
 
I styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig 
beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i 
permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013 ble følgende vedtatt: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner idéfaserapport Plassering av Regionale 

Datasenter. 
 
2. Adm. direktør gis fullmakt til å bygge datasenter 1 i pasienthotellet på 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (DS1) innenfor en ramme på 83 mill kroner. 
 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av datasenter 2 (DS2) på den 

geografiske lokasjon som etter risikovurdering viser seg å være mest hensiktsmessig.  
 
4. Adm. direktør bes legge frem plan for fullverdig gjenopprettingssenter med lese- og 

skrivefunksjonalitet for data lokalisert i Bodø. 
 
5. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av regionale datasentre 

innenfor en ramme 10 mill kroner. 
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6. Styret ber om å få lagt frem konseptfaserapport med risikovurdert anbefaling om 
plassering av datasenter 2, DSDRT og andre sikkerhetsløsninger for øvrige 
helseforetak innen utgangen av april 2014. 

 
Bygging av datahall for datasenter 1 (DS1) i nytt pasienthotell ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge pågår. Valg av lokasjon for datasenter 2 (DS2) og 
disaster-recovery (DSDRT1

 
) er ikke fattet.  

Prosjektets omfang og mål defineres ut fra flere føringer: 
• Virksomhetsmålene i resultatavtalen RHF 
• IKT Strategi fra 2002 og 2013 
• FIKS prosjektleveranser frem til 2016 
• Loven om offentlige anskaffelser 
• Vedtatt investeringsbudsjett 
• Fremdriftsplaner i pågående byggeprosjekter på UNN, UiT2

 
 og NLSH 

Status 
I denne saken presenteres konseptrapport med vurdering og anbefaling rundt DS1 og 
DS2 i henhold til styrets vedtak i styresak 143-2013, punkt 3 og deler av punkt 6.  Adm. 
direktør foreslår at DS2 etableres i samarbeid med Universitet i Tromsø. 
  
Konseptrapporten inneholder risikovurdert anbefaling og gjennomførte ROS-analyser 
for alle helseforetak og gir prosjektets anbefaling for helheten rundt regionale 
datasentre i Helse Nord.  
 
Analysene viser at to datasentre i Tromsø, redundante linjer og lokale 
beredskapsløsninger gir oss en solid og sikker løsning for regional drift. Den nye 
løsningen vil være betydelig bedre enn dagens situasjon. Risikoanalysene er 
gjennomført i nært samarbeid med IKT-miljøet i de lokale helseforetakene. Den 
foreslåtte løsning for DS1 og DS2 gir en solid IKT-infrastruktur for hele regionen.  
 
Styrets vedtak i punkt 4 i styresak 143-2013 gjelder DSDRT og er aktuelt i tilfelle 
langvarig bortfall av DS1 og DS2, for eksempel ved brann eller sabotasje i begge sentre. 
Det er vurdert to alternativer, ett av dem i tilknytting til ny fløy for kliniske kontorer i 
Bodø. Behandling av denne saken er utsatt til oktober 2014. Det foreslås derfor at 
styrets vedtak i punkt 4 i styresak 143-2013 behandles samtidig. Konseptrapporten (se 
vedlegg 1) presenteres i styremøte 29. april 2014.  
 
Lokal beredskapsløsning for DIPS  
Ved en eventuell bortfall av linjer mellom sykehus og de regionale datasentrene vil 
sykehuset være avhengig av å kjøre på sin lokale beredskapsløsning. Lokal 
beredskapsløsning vil bestå av en kopi av den regionale DIPS-installasjonen ved hjelp 
av DataGuard.  
 

                                                        
1 Datasenter Disaster Recovery and Test = gjenoppretting og fjernarkiv 
2 Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet 
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Det etableres lokale applikasjonsservere for å sørge for fullverdig funksjonalitet i 
lesemodus. I tillegg etableres nødjournal slik at sykehuset fortsatt kan skrive nye 
journalnotat. I en slik situasjon vil det imidlertid være noe funksjonalitet som ikke vil 
fungere. Dette er:  
• Meldingsutveksling  
• Lokale integrasjoner som krever skrivetilgang til DIPS  
• Lokale integrasjoner som en velger å ikke sette opp mot DataGuard  
• Funksjonalitet som er avhengig av tilgang til regionale datasentre  
 
Nødjournal er en webapplikasjon utviklet av Helse Nord IKT. Den leser inn 
organisasjonsstruktur og inneliggende pasienter fra DataGuard og gir brukerne 
mulighet til å skrive notater. Disse må pr. dags dato manuelt legges tilbake til DIPS. I 
den regionale løsningen vil dette gjøres med lasting av data tilbake til regional database. 
 
Hvert sykehus må utarbeide gode rutiner for å ta i bruk lokal beredskapsløsning. Slike 
rutiner må også etableres hos Helse Nord IKT. Disse rutinene er allerede tatt i bruk 
under nedetid ved flytting av databaser fra Helgeland til Tromsø.  For nærmere 
informasjon, se utrykt vedlegg Beskrivelse av redundans for DIPS. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Det er besluttet å øke redundans på linjenett mellom Tromsø og Bodø. Tiltaket 
innebærer å etablere en tredje datalinje (fra annen leverandør enn dagens). Det 
arbeides også med en forbedring av linjekapasitet (økning av hastighet) mot alle 
sykehus i samarbeid med Norsk Helsenett. Dette gjelder særlig for Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes. Vurderingen er at vi klarer å løse dette. 
 
Migrering av andre applikasjoner  
Styret i Helse Nord RHF er tidligere orientert om at migrering (flytting av data og 
funksjonalitet fra lokal til regional plattform) av andre applikasjoner kommer som et 
eget prosjekt. Dette arbeidet vil tidligst starte i 2016. 
 
Samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) 
UiT skal bygge ny datasentral for sine tunge regneoppgaver. Sentralen skal ligge i 
Teknologibygget, ca. 100 meter fra pasienthotellet og DS1. Vi har felles utfordringer 
knyttet til informasjonssikkerhet, grønn IT og kostnadseffektiv drift. Av denne grunn 
ser man et potensial i et tettere samarbeid mellom organisasjonene. Et slikt samarbeid 
vil bidra til å løse felles IKT-infrastrukturbehov samt gi effektiviseringsgevinster.  
 
Begge parter skal legge til rette for å håndtere eventuelle framtidige nasjonale og 
regionale IKT-oppgaver. Samkjøringen skal løfte infrastrukturen til nasjonal toppklasse. 
I tillegg skal det bidra til en mer effektiv utnyttelse av arealene, redundante løsninger og 
grønn IT.  Samkjøring innebærer at datasentrene kobles sammen, og at partene kan 
plassere rack og tilhørende utstyr i hverandres datasenter.  
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Det er gjort en juridisk vurdering som konkluderer med at samarbeidet ikke omfattes 
av kontraktsbegrepet i anskaffelsesretten. Anskaffelsesretten kommer følgelig ikke til 
anvendelse, og samarbeidsavtalen må av den grunn ikke kunngjøres. Den juridiske 
vurderingen er utført av advokatfirma Wikborg Rein. Wikborg Rein har også vurdert 
hvorvidt eksterne leietakere har mulighet til å leie fra oss innenfor rammene i 
anskaffelsesregelverket.  
 

Som følge av nytt og mer arealeffektivt teknisk utstyr vil det være ledig areal og 
kapasitet i begge datasentrene. UiT og Helse Nord vil hver for seg og samlet sett, ha 
minimum 20 prosent ledig kapasitet. Denne modellen hvor begge aktørene planlegger 
hver for seg med stor buffer i datasenterareal og tilhørende infrastruktur, fører til 
overkapasitet og er således samfunnsmessig uheldig.  

Muligheter for utleie 

 
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og Norsk Helsenett (NHN) har ytret ønske om 
å leie areal i datasentrene. HDO har ansvar for etablering av Nasjonalt nødnett. HDO har 
behov for datasenter i Tromsø innen utgangen av 2014. NHN leverer nettløsning for 
helse- og omsorgssektoren og er avhengig av lokalt plassert utstyr i Tromsø for 
etablering av neste generasjons kjernenett. NHN trenger datasenter i Tromsø innen 
medio 2015.  
 
Vi ser mulighet for å leie ut til HDO og NH. Det antas at utleie til HDO og NH vil kunne gi 
den enkelte aktør rimeligere drift av datasenter sammenlignet med å løse behovene 
hver for seg.  
 
Kostnader 
Den anbefalte løsningen er i tråd med kostnadsestimatene fra styresak 143-2013:  
 
 
INVESTERINGSKOSTNAD 

Kostnader (MNOK)  
styresak 143-2013 

Anbefalt løsning 
(MNOK) 
styresak 143-2013 

Prognose  
(MNOK) 

DS Alternativ 2 (TOS-TOS) 111 104 104 
Kulvert og teknisk bygg  Inkl 10 10 
 
Totalt DS1 og DS2 

 
111 

 
114 

 
114 

DSDRT – Alt 1. 
Eksisterende 

17 17 Oktober 
2014 DSDRT – Alt 2. Nytt bygg 72  

Prosjektkostnader 10 10 10 
Totalt  138  
Tabell 1: Kostnadsoverslag 
 
Beløpene refererer seg til estimater fra 2013. Styret har allerede bevilget 83 mill kroner 
til DS1 og 10 mill kroner til prosjektkostnader. Herav er kostnadene til bygg i kjelleren 
til pasienthotellet estimert til ca 13 mill kroner. Endelig kostnadsoverslag vil foreligge, 
når all teknisk dimensjonering er klar.  
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Det gjenstår bevilgning av: 
1. 21 mill kroner til utstyr i DS2: Beløp har høy grad av sikkerhet, ref. anskaffelse 

midlertidig datasentral – kategori P85-2014. 
2. 10 mill kroner til kulvert og teknisk bygg for kjøleutstyr og nødstrøm – kategori 

P50-2014.  
 
Kompetanse 
Regionalisert drift i ny arkitektur krever omorganisering og kompetanseutvikling hos 
Helse Nord IKT. Arbeidet med dette er i gang. 
 
Medbestemmelse 
Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av 
styresak 143-2 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 23. april 2014. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Denne saken gjelder endelig beslutning om plassering av to datasentraler i Tromsø 
samt bevilgning av utstyr til DS2 og teknisk bygg. 
 
Det er gjort et solid arbeid med konseptrapporten. Risikoanalyser er gjort i tråd med 
Norm for Informasjonssikkerhet. IKT-miljøene i helseforetakene har vært sterkt 
involvert. For Nordlandssykehuset HF er det i tillegg gjennomført risikoanalyse i 50-års 
perspektiv, som gav en noe høyere sannsynlighet for langvarig bortfall i tilfelle 
katastrofe. Etablering av DSDRT (Datasenter Disaster Recovery and Test) legges frem 
for styret i oktober 2014. 
 
Helse Nord får en vesentlig bedre sikkerhet rundt IKT-infrastrukturen enn 
foretaksgruppen har i dag. Forutsetningen for innføring av Felles Kliniske Systemer 
(FIKS) oppfylles, og legger dermed grunnlaget for å videreutvikle arbeidet med økt 
kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 
 
Adm. direktør mener at den foreslåtte løsningen i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø er et godt eksempel på offentlig samarbeid. Helse Nord har funnet frem til 
løsninger som i tillegg kommer til nytte for andre viktige aktører. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for etablering av 
regionale datasentre i Helse Nord. 

 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge datasenter 2 (DS2) ved Universitetet i 

Tromsø, Norges Arktiske universitet, Teknologibygg innenfor en ramme på 21 mill 
kroner.  

 
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge kulvert og teknisk bygg tilhørende 

datasenter 1 (DS1) ved pasienthotellet i Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
innenfor en ramme på 10 mill kroner.  
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4. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering, når kontrakter er inngått og 
endelige kostnadsestimater foreligger. 

 
5. Styret ber adm. direktør videre om å legge fram en endelig vurdering rundt behovet 

for sikkerhetsløsninger og gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i styremøte i 
oktober 2014.  

 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Konseptrapport – Prosjektforslag for regionalt datasenter i Helse Nord 
 Intensjonsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014 

 
Utrykte vedlegg:  Sak 09/14 til styringsgruppen i FIKS  
 Notat av 21. mars 2014 ad. beskrivelse av redundans for DIPS i Helse Nord 
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