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Kort om Nasjonal IKT HF 

Liten strategisk enhet som skal bidra til 
samhandling 

Utarbeide og følge opp nasjonale IKT-
strategier i samarbeid med 

helseregionene, styre felles prosjekter 
og lede fagfora 

Bidra til gjennomføring av nasjonale 
prosjekter, og til dialog og samarbeid 

med relevante interessenter 

Tung breddekompetanse innen 
strategisk IKT, porteføljestyring, 

virksomhetsarkitektur og klinisk IKT 

STRATEGISK ENHET DIALOG OG SAMARBEID 

MOBILISERE FELLES STRATEGI KOMPETANSEPROFIL 
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Overordnet aktørbilde 

Nasjonalt 

Regional/ 
lokalt 

422 kommuner 

Kommunale og 
interkommunale IKT-

funksjoner 

KommIT 

4.200 Fastleger 

Ca. 160 avtale-
spesialister og 
institusjoner 

Ca. 108 avtale-
spesialister og 
institusjoner 

Ca. 1.200 avtale-
spesialister og 
institusjoner 

Ca. 330 avtale-
spesialister og 
institusjoner 

Leverandørmarkedet 

http://www.nasjonalikt.no/no/
http://www.sykehuspartner.no/
http://www.helse-vest-ikt.no/
http://www.hemit.no/Velkommen-til-Hemit/118251/
http://www.helse-nord.no/helse-nord-ikt/category12573.html
http://www.ks.no/
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Bakgrunn for prosjektet Robust Mobilt Helsenett 

«I tråd med den økende omfanget av mobile tjenester, så skapes det et behov for et sikrere og mer robust 
mobilt samband. I helsesektoren ser vi dette gjennom et stadig større behov for oppkobling av mobile 
enheter, med tilhørende tjenester, mot helsenettet. Det interregionale prosjektet retter seg primært mot 
å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil datakommunikasjon i de prehospitale tjenestene.» 

 

For mer informasjon se: https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett  

https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett
https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett
https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett
https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett
https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett
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Robust Mobilt Helsenett og strategisk forankring 

NASJONAL E-HELSE 
STRATEGI 

 Felles grunnmur for digitale tjenester 
(primær) 

 Digitalisering av arbeidsprosesser (sekundær) 
 Helsehjelp på nye måter (sekundær) 

Innsatsområde #5.4: 
Tilrettelegging for høy tilgjengelighet ved 
bruk av mobile tjenester  og –enheter 
 
… helsepersonell i økende grad vil benytte mobile 
enheter som er avhengig av mobilnettene 
 
…tilbakemeldinger fra tjenesten viser at 
kvaliteten i dagens mobilnett ikke har 
tilstrekkelig dekning for ønsket bruk i helse- og 
omsorgstjenesten.  
 
…for å sikre høy tilgjengelighet bør løsningene 
legges til rette for å kunne benytte flere nettverk.  

FELLES IKT-STRATEGI FOR 
SPESIALISTHELSETJENESTEN 

 Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og 
standardisering (primær) 

 IKT-støtte for helhetlig standardisert pasientforløp (sekundær) 
 Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker (sekundær) 

Bedre samordning og høyere grad 
av standardisering innen IKT 
mellom de fire helseregionene 
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Hva er RMH?  

• RMH er et infrastrukturprosjekt!  
• Etablering av en felles standard for datakommunikasjon fra mobile enheter mot 

helsenettet – uavhengig av mobiloperatør. 
 

• Prosjektet utvikler en generisk løsning 
• Datatrafikken kan komme fra hvilken som helst mobil enhet. Forutsetningen er 

SIM-kortet er godkjent for bruk i RMH-løsningen. 
• Prosjektets omfang er innføring av en løsning til bruk i ambulansebil/båt.  

• Grensesnittet mot helsenettet, den såkalte grunnmuren, kan brukes av hele 
HelseNorge –ikke begrenset til spesialisthelsetjenesten 

 
• Skalerbar løsning basert på 3 konsepter 

1. Small – Sim-kort 
2. Medium ruter – En til to bærere, WiFi og Lan/Wan 
3. Large ruter – Tre bærere, WiFi, Lan/Wan 
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Hvorfor RMH? 

• Økt robusthet ved å muliggjøre for datatrafikk fra flere mobiloperatører 
• Mulighet for økt ytelse (leverandøravhengig) 

• En felles teknologisk plattform for mobil datakommunikasjon i alle ambulansebiler/båt.   
 Med dette følger standardiseringsgevinster som: 

• Enklere drift med fokus på robusthet i hele ‘transportveien’ 
• Enklere med SW-oppgraderinger (og eventuelle ‘rollbacks’). 
• Felles utgangspunkt for å møte den teknologiske utviklingen (eksempelvis 5G). 
• Standardisering av plassering, montering, prosedyrer, driftsrutiner mm 
• Økt mulighet for koordinering mellom regionene – For eksempel pilot/ny funksjonalitet 

i en helseregion/HF, for deretter å bredde til de resterende helseregionene/HF. 
• Felles ‘front’ for å kommunisere behov, som for eksempel prioritering i nett. 

• Deling av en felles mobil kommunikasjonskanal mot helsenettet for utstyr/systemer som er i 
ambulansen. 

• Mobile løsninger som kommer utenom WiFi-dekning , må fortsatt ha SIM-kort 
• Felles drift og forvaltningsmodell på tvers av regionene 

• Statistikker, erfaringsutveksling mm 
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Robust Mobilt Helsenett – Dataflyt og komponenter 

Ambulanse

Regionalt 
datasenter

Regionalt 
helseforetak

Telenor

Ice

Telia

Telenor

Telia

Ice

WiFi
Oppsett og 

hva som 
kan koble 

seg til

VPN 
oppsett 

mot 
region

VPN 
oppsett 

mot 
sentralt

Sentral admin

Regional admin

Grunnmur

 Regionalt mottak

Sentralt  datasenter

Fiber/kablet nett

Trådløst nett

Kontroll

Amis/Transmed

Sentralt 
management-

system

 Sentralt mottak

Helsenettet
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Mulighetsrom kommunal sektor 

Ambulanse

Regionalt 
datasenter

Regionalt 
helseforetak

Telenor

Ice

Telia

Telenor

Telia

Ice

WiFi
Oppsett og 

hva som 
kan koble 

seg til

VPN 
oppsett 

mot 
region

VPN 
oppsett 

mot 
sentralt

Sentral admin

Regional admin

Grunnmur

 Regionalt mottak

Sentralt  datasenter

Amis/Transmed

Sentralt 
management-

system

 Sentralt mottak

Helsenettet

Multimonitor

Tablet

Trd kommune 
Legevaktbil 

Kommunenett 
Datatrafikk vil terminere i 

helsenettet. Norsk Helsenett SF 
må i samarbeid med Trondheim 

Kommune og det regionale 
mottaksprosjektet for Robust 
Mobilt Helsenett i Midt-Norge 
utarbeide og implementere en 

løsning for videre ruting av 
datatrafikk inn i nettet til 

Trondheim kommune. 

Pilot i Trondheim kommune: Legevaktbil 
 
Trondheim Kommune ved legevaktsbil piloterer en medium eller large løsning av konseptet, i 
tett samarbeid med det regionale mottaksprosjektet for Robust Mobilt Helsenett i Midt-
Norge 
 
Primærhelsetjenesten (kommunal sektor) kan kjøpe tjenesten fra NHN. På den 
måten kan både primær- og spesialisthelsetjenesten benytte løsningen ved behov 
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Robust Mobilt Helsenett grunnmur  
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NHN Stamnett - redundans 
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Prosjektet - Organisering i gjennomføringsfasen 

 

Sentral 
prosjektorganisasjon 

  

Regional mottaksorganisasjoner 

Helse SørØst 

Helse Vest 

Helse Midt 

Helse Nord 

Leder regional(-e)  
mottaksorganisasjon(-er) 

Deltar i sentral prosjektorganisasjon 



Hovedkomponenter i prosjektets gjennomføringsfase 
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«Grunnmur» 
(Oppkobling mot mobiloperatører) 

Utstyr 
(Utstyr: Rutere, antenner, kabler, etc 

Programvare: admin av rutere, VPN konsentrator, server) 

Abonnement 
(avrop og admin) 

D
ri

ft
 o

g 
fo

rv
al

tn
in

g 

Abonnement 
• Sykehusinnkjøp HF har ansvaret 

for: 
- Å etablere avtaler med 

ICE/Telia  
- En eventuell reforhandling 

av eksisterende avtale med 
Telenor 

• Helseregionene må etablere 
prosesser for å håndtere 
bestilling og forvaltning av SIM-
kort fra tre leverandører 

Utstyr 
• Innkjøpsavtale(r) etableres av 

NIKT gjennomføringsprosjekt, for 
administrasjonsverktøy, rutere 
og tilhørende utstyr 

• NIKT prosjektet vil koordinere 
anskaffelsen med støtte av 
Sykehusinnkjøp HF og i tett 
samarbeid med ‘Interregional 
tjenesteleverandør’ 

• Utstyret avropes og eies av 
‘Interregional 
tjenesteleverandør’ 

‘Grunnmur’ 
• NHN har ansvaret for anskaffelsesprosess og etablering av ‘grunnmurstjenesten’ i de tre 

dimensjonene mennesker, prosess og teknologi 
• Prosjektet og ‘Interregional tjenesteleverandør’ er avhengig av at oppkoblingen er 

tilgjengelig ved test, pilotering og videre drift av den helhetlige tjenesten 
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Felles drift og forvaltning 

Felles løsning 

Interregional tjenesteleverandør - Norsk Helsenett 

RMH vil levers som en komplett tjeneste fra Norsk Helsenett 
- NHN eier og drifter administrasjons og 

konfigurasjonsverktøy 
- NHN eier  og forvalter avtale med produktleverandør 
- NHN eier og forvalter mobilabb. og sim-kort (hypotese) 
- RHF/HF inngår avtale med NHN om kjøp av tjenesten 

(SLA) 
- Avtalene er nasjonale og derfor kan hele sektoren kjøpe 

tjenesten fra NHN 
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Overordnet styringsstruktur for interregionale IKT-løsninger i 
spesialisthelsetjenesten – Eksemplifisert betjeningsmodell for brukerstøtte 

Interregional Tjenesteleverandør 

Løsnings-
leverandør(er) 

Interregional Systemeiergruppe 

Drifts-
leverandør(er) 

Operativ 
Dialog 

(«Daglig drift») 

Operativ 
Dialog 

(«Daglig drift») 

Interregionalt Forvaltningsråd 

Hovedansvarlig 
Driftsavtale(r) 

Hovedansvarlig 
Vedlikeholdsavtale(r) 

RHF (Hovedansvarlig) 

Leverandører (Kan inkludere de regionale IKT driftsleverandørene) 

Operasjonelt ansvarlig 
Driftsavtale(r) 

Operasjonelt ansvarlig 
Vedlikeholdsavtale(r) 

Eksemplifisert betjeningskanal for brukerstøtte for interregionale IKT-løsninger  

 

Prinsipper for betjeningsmodell for brukerstøtte 

• Brukerne av interregionale IKT-løsninger skal 
ha 1.-linje brukerstøtte hos leverandør av den 
aktuelle arbeidsflaten/plattformen. 

• Interregionale IKT-løsninger har en koordinert, 
«Single-point-of-contact»  (2/X-linje) 
brukerstøtte gjennom «Interregional 
Tjenesteleverandør», med ansvar for 
koordinering på tvers av alle «Drifts-» og 
«Løsningsleverandør(er)» i den tekniske 
leveransekjeden 

• Melding om funksjonelle og tekniske avvik 
sendes til «Interregional Tjenesteleverandør» 
og koordineres ved behov mot 
driftsleverandør(er) (arbeidsflate, integrasjoner 
m.m) og løsningsleverandør(er) 

Inngangskanal 

R
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al* B
ru
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rstø
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1
-Lin
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n
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2
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* I prinsippet de regionale IKT 
driftsleverandørene 

Lø
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gsleveran
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D
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Leverandører 



Avhengighet mot andre prosjekter og aktører 
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Realiseres i linjen 

Løsning breddet i 
alle foretak 

Effekter monitoreres 
og gevinster realiseres 

Norsk 
Helsenett 

Helseregionene 

Interregional 
tjenesteleverandør 

Utstyrs- 
leverandører 

Etablering av 
‘Grunnmur’ 

RMH-prosjekt 
Kontrakt og 
grunnmur 

Pilotfase 

Milepæler 

Etablering 

Realisering av robust mobilt helsenett = 

‘Grunnmurstjeneste’ tilgjengelig for 
verdikjedetest og pilotering 

Drift og forvaltning av ‘Grunnmurstjeneste’ etablert 

Mottaksprosjekt (mennesker, prosess og teknologi) Drift og forvaltning 

Mottaksprosjekter (mennesker, prosess og teknologi) Drift og forvaltning (SIM-Kort, 1-linje, forvaltningsråd) Mottaksprosjekter (mennesker, prosess og teknologi) Drift og forvaltning (SIM-Kort, 1-linje, forvaltningsråd) Mottaksprosjekter (mennesker, prosess og teknologi) Drift og forvaltning (SIM-Kort, 1-linje, forvaltningsråd) Mottaksprosjekter (mennesker, prosess og teknologi) Drift og forvaltning (SIM-Kort, 1-linje, forvaltningsråd) 

Eventuelle tilpasninger (og 
deltakelse i Pilot) 

Kontrakter signert  
og ‘Grunnmur’ etablert 

Pilotrapport 
 godkjent 

Løsning overlevert 
interregionale aktør(-er) 

Forvaltning og videreutvikling 

Regional 
koordinator 

Planlegging 

Deltakelse i testing 

Etablering av 
kontrakter Forvaltning av kontrakter Sykehusinnkjøp  
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