Rapport om lösningar för
hälso- och sjukvård

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och
sjukvårdsorganisationer
IT-experter som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet får allt fler nya utmaningar och
alternativ i och med att deras organisationer i allt större utsträckning förlitar sig på trådlösa
nätverk för verksamhetskritiska program.

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvård

Sammanfattning för företagsledning
Hälso- och sjukvårdsinrättningar använde tidigare Wi-Fi-nätverk för att i huvudsak ge besökare
tillgång till Internet och andra icke-kritiska interna resurser. Trenden idag är att använda Wi-Fi
även för att stödja kritiska tillämpningar inom patientvård, att tillhandahålla mobilanslutning för
vårdgivare och aktivera trådlös övervakning över kliniska enheter och spårningsenheter. Den
här rapporten beskriver trender inom Wi-Fi-användning och strategier inom hälso- och
sjukvårdsorganisationer. Rapporten bygger på resultat från en enkät bland IT-experter i hälsooch sjukvårdssektorn. Rapporten utfördes av Spiceworks på uppdrag av Aerohive under
mars/april 2013, och den ger värdefull insikt angående färdriktningen för Wi-Fi inom hälsooch sjukvård.
Wi-Fi allt vanligare för verksamhetskritiska och livsviktiga tillämpningar
Inom hälso- och sjukvård finns det både verksamhetskritiska och livsviktiga tillämpningar. Det är
viktigt att kunna snabba upp diagnoser och se till att behandlingar kan utföras mer effektivt.
Detta kan underlättas genom att se till att vårdgivare har tillgång till aktuell medicinsk
information vid patienternas sängplatser, i operationssalen eller på akutmottagningen.
Trådlösa LAN-nätverk (WLAN) har blivit ett förstahandsval för att leverera och inhämta data
från praktiskt taget vilken plats som helst på ett sjukhus, en klinik, en operationsmiljö eller en
administrationsavdelning. Hälso- och sjukvårdsinrättningar förlitar sig idag på sina trådlösa
nätverk för:
• Mobil åtkomst till data: Ge vårdgivarna tillgång till elektroniska medicinska journaler
och hälsoinformation (EMR/EHR) hos patienterna.
• Stöd för fjärrövervakning: Möjlighet till avläsning av enheter för patientövervakning
från en central plats eller om en patient är i rörelse.
• Stöd för snabb respons på akutmottagningar: Snabba upp laboratoriearbete,
röntgen samt övriga tester och rutiner på akutmottagningar i syfte att uppnå en snabbare och
mer korrekt behandling.
• Snabbare informationsuppdateringar: Möjlighet för läkare och vårdgivare att
uppdatera sina anteckningar i realtid så att den senaste informationen alltid finns till hands.
• Arbeta för en minskning av antalet felmedicineringar: Mobil streckkodsavläsning för
medicinering vid sängplatsen.

• Spårning av inventarie i realtid: Använda tjänster som baseras på geografisk plats i
syfte att snabbt lokalisera och hantera utrustning som till exempel rullstolar, infusionspumpar
och bildskärmar.
• Tillhandahålla mobila rösttjänster: Leverera telefoni via Wi-Fi.
• Tillhandahålla åtkomst för besökare: Tillhandahålla Internetåtkomst för patienter och
besökare i syfte att ge en bättre upplevelse.

Figur 1: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013

Av alla IT-experter som svarade på Spiceworks-enkäten uppgav 69 % att stöd för
EMR-tillämpningar vid vårdplatsen är en av de viktigaste uppgifterna för WLAN-nätverket.
Den näst viktigaste tillämpningen är övervakning med Wi-Fi-ansluten medicinsk utrustning.
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Figur 2: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013

Utöver de specifika tillämpningarna som används på kliniken uppgav 68 % av de som svarade att
de redan har stöd för eller planerar att implementera en BYOD-policy (Bring Your Own Device/ta
med din egen enhet) inom sina WLAN-nätverk under de kommande 12 månaderna. BYODpolicyer används i allt större utsträckning. Inom hälso- och sjukvård kan dessa policyer hjälpa
organisationer att stödja läkare, specialister och andra vårdgivare på ett mer effektivt sätt. Vissa
vårdgivare behöver ofta förflytta sig mellan olika arbetsplatser och kontor och detta kan göras
utan att sjukhuset behöver utföra upphandling, hantering eller stöd för mobila enheter.
Hanteringsmiljön för WLAN-nätverk
Huvuddelen av de som svarade(95 %) har redan direktstöd eller tillgång till hanteringsfunktioner
för sina WLAN-nätverk, och 62 % av de som svarade tog aktiv del i implementeringsarbetet av
sina befintliga WLAN-nätverk. Detta innebär att de flesta de som svarade är mycket väl förtrogna
med arkitekturen och infrastrukturen i sina befintliga nätverk. De flesta organisationer som ingick i
granskningen – 85 % – har mellan 1 och 50 aktiva trådlösa åtkomstpunkter inom sina
arbetsplatsområden. Dessutom svarade över 80 % att de hanterade 1–100 aktiva Wi-Fi-anslutna
enheter på sin största arbetsplats.

Figur 3: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013

Vilka är dagens utmaningar inom IT?
Säkerställa hög tillgänglighet
Organisationer som arbetar inom hälso- och sjukvård måste se till att mobila vårdgivare har
tillgång till patientuppgifter inklusive medicinsk och kirurgisk historik, provresultat, information
om medicinallergier eller kostrestriktioner. Det är inte konstigt att de IT-experter som svarade
sade att deras största utmaning var att se till att Wi-Fi-anslutna enheter ger bra Wi-Fianslutningar och prestanda.
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Figur 4: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013

I system som har centraliserade styrenheter kommer all datatrafik att styras igenom en enda
styrenhet och därmed skapa en säkerhetsrisk och en felrisk. Även med redundanta kontrollers
kan fel leda till avbrott. Dessutom kan avbrott i WAN-nätverk innebära en risk för avbrott i
distribuerade system där det är alltför dyrt att placera ut kontrollers vid varje plats. Avbrott i
WAN-nätverk kan göra att användarna blir oförmögna att logga in eller förflytta sig mellan
åtkomstpunkterna (AP). Bästa praxis uppmuntrar begränsning av säkra utbyten över WANnätverket. Ett WAN-avbrott kan påverka möjligheterna att ansluta, få behörighet och få
tillgång till kritiska data. Dessutom kan säkerhets- och autentiseringsuppgifter skickas över
WAN-nätverket i onödan vilket ökar risken för intrång.
Miljöer med hög tillgänglighet behöver en nätverkslösning med inbyggd redundans utan
någon enskild felriskpunkt. Detta betyder att kontrollern behöver tas bort från konfigurationen.
Ett kostnadseffektivt sätt att uppnå inbyggd redundans är att använda luftburna meshnätverk.
Många Wi-Fi-leverantörer stöder meshnätverksbaserade arbetssätt, även om meshfunktion
inte krävs enligt 802.11-standarder.

Om en access punkt återkopplingslänk skulle brytas i ett meshnätverk kan åtkomstpunkten
automatiskt dirigera trafik över en alternativ anslutning med hjälp av intilliggande
återkopplingslänkar. Ett meshnätverk är mycket mer funktionseffektivt och kostnadseffektivt
än att investera i flera styrenheter och switchar för att säkerställa att återkopplingslänkarna
är redundanta.
Migrations- och prestandafrågor
För hälso- och sjukvårdsinrättningar är höga prestanda lika viktigt som hög tillgänglighet. När
organisationerna uppgraderar sina system från tidigare Wi-Fi-versioner till modernare
höghastighetssystem måste de ofta blanda Wi-Fi-åtkomstpunkter och klientenheter. I sådana
situationer är det vanligt att den långsammaste enheten i gruppen drar ner prestandan hos
de snabbare enheterna.
För att motverka det här problemet har många leverantörer lanserat ett koncept med rättvis
tidsfördelning i sina nätverk. Mekanismerna för rättvis tidsfördelning hindrar den långsammaste
klienten på Wi-Fi-nätverket från att bromsa nätverkets totala prestanda. Varje klientenhet kan i
stället sända med sin maximala hastighet.
När den rättvisa tidsfördelningen har införts kan administratörer prioritera överföringar baserat
på protokoll, tillämpning, användare eller någon annan variabel. För att göra detta använder
de en separat men policybaserad funktion benämnd tjänstekvalitet (Quality of Service, QoS).
Det är inte alla leverantörer som erbjuder den här funktionen eller ens effektiva versioner av
funktionen, eftersom 802.11-standarderna endast kräver grundläggande 802.11e, eller WMM
(Wireless Multimedia Extensions), som är en grundläggande kömekanism där ingen hänsyn tas
till en specifik enhet, användare eller protokollprioritet.
Patientdata och tystnadsplikt
De senaste 802.11-standarderna kräver stöd från 802.11i/WPA2, en uppsättning krypteringsoch autentiseringsalgoritmer baserade på den robusta AES-krypteringen (Advanced
Encryption Standard). Dessutom finns flera andra säkerhetsnivåer för Wi-Fi-nätverk i syfte att
förhindra datastölder via det trådlösa nätverket eller i kabelanslutna datacentra och stoppa
DDoS-attacker (denial-of-service) som kan göra data oåtkomliga. Brandväggar och
användarbehörighet samt autentiseringsprogram som finns inbyggda i distribuerade
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åtkomstpunkter utgör exempel på sådana ytterligare säkerhetsåtgärder.

Figur 5: Sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvård

Säkra och snabba roamingfunktioner kräver autentisering i förväg via åtkomstpunkter eller en
WLAN-styrenhet. Utan en WLAN-styrenhet på varje plats är det svårt att säkerställa snabb
roaming över fjärranslutna kliniker, distribuerade system för vårdhem och liknande platser i
händelse av WAN-avbrott. Ett fullt ut distribuerat system innebär att obehörig åtkomst
förhindras vid det trådlösa nätverkets yttersta gräns. Hackare kan då inte komma in till WLANstyrenheterna och heller inte ta sig igenom kärnnätverket. Övervakningssystemen arbetar
dygnet runt alla dagar och skyddar det trådlösa nätverket genom att söka efter obehöriga
access punkter (sk rouge AP) som kan försöka ansluta.
Radiofrekventa störningar (RF)
Intilliggande Wi-Fi-enheter och andra signalkällor kan påverka WLAN-nätverkets tillgänglighet
och störa användarnas förmåga att använda nätverket. Dessa källor kan innefatta medicinsk
utrustning, enheter som tillhör besökare, intilliggande organisationer med trådlösa nätverk
samt all utrustning som sänder ut strålning på Wi-Fi-banden, t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa
övervakningskameror.

Avancerade WLAN-nätverk har avancerade verktyg för RF-hantering. Dessa verktyg kan
automatiskt avkänna störningar, justera effektnivåerna dynamiskt och koppla om kanalerna
för att undvika trafikstockningar. Vissa leverantörer har kraftfulla RF-planeringsverktyg som
väljer optimala platser för åtkomstpunkter och undviker störningar när enheterna väl har
startats. Men eftersom RF-miljöerna förändras oavbrutet är det betydligt mer effektivt att
automatisera nätverket så att det justerar och lagar sig självt i händelse av störningar och fel.
Dessa verktyg varierar från leverantör till leverantör.
Nuvarande trender: Vart är Wi-Fi på väg?
Närmare molnet
Enligt enkäten använder 68 % av deltagarna ett styrenhetsbaserat WLAN-nätverk. 17 %
använder redan en lösning som hanteras via molnet. Av de respondenter som inte använder
molnet för närvarande planerar 18 % att implementera eller utvärdera ett molnbaserat WLAN.

Figur 6: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013
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Av de som svarade som redan använder eller planerar att implementera ett molnbaserat
WLAN-nätverk föredrar 29 % en privat molnmodell som hanteras internt i sitt eget datacenter.

Figur 7: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013

Figur 8: Spiceworks Healthcare Survey, mars/april 2013

Växla över till enklare WLAN-hantering
Idag råder det konstant brist på personal och resurser inom hälso- och sjukvården. Därför söker
IT-experterna hela tiden efter sätt att snabba upp processer samt minska mängden personal
och energi som krävs för hantering av WLAN-nätverken. Bland deltagarna i Spiceworksenkäten uppgav 45 % att de är ganska nöjda, inte särskilt nöjda eller inte alls nöjda med sin
WLAN-lösning.
Det vanligaste klagomålet är att deras befintliga lösningar saknar användbara funktioner för
förenkling av driften. Dessutom säger 26 % att gränssnittet är jobbigt att använda. Hanteringen
kan förenklas om hanteringsfunktionerna centraliseras till en enda plats genom en enhet eller
en molntjänst. Centraliseringen gör att IT-personalen kan skapa en policy och upprätthålla
denna över åtkomstpunkterna som ingår i nätverket. Administratörerna får därmed extra
flexibilitet och kan ändra sina policyer fram och tillbaka i syfte att hantera tillfälliga situationer
och låta nya användargrupper ansluta till nätverket.
Aerohive levererar fördelar
Aerohives mål är att förenkla åtkomsten till verksamhetskritiska program genom molnbaserat,
självorganiserande och automatiserat Wi-Fi-nätverk inklusive switch- och routerlösningar.
Aerohive levererar resultat genom att tillhandahålla automatiserade, säkra och molnbaserade
Wi-Fi-lösningar som uppfyller kraven hos de mest krävande hälso- och sjukvårdsinrättningarna.
Aerohives arkitektur använder till exempel självorganiserande åtkomstpunkter (AP) som inte
kräver några kontrollers eller extra maskinvara, men som stöder meshnätverk.
Operativsystemet heter HiveOS och det styr alla Aerohive-produkter samtidigt som det gör det
möjligt för routrar, switchar och Wi-Fi-åtkomstpunkter att upptäcka varandra när enheter läggs
till eller tas bort. Enheterna kan även dela information för att optimera nätverkets säkerhet och
prestanda, och kan justeras dynamiskt efter nätverkets förändringar efter behov. Den här
funktionen har vi kallat kooperativ kontrollarkitektur (Cooperative Control Architecture, CCA).
Automatisk upptäckt och intern kommunikation mellan access punkter kan ske trådlöst eller
via kabelanslutet nätverk via en Ethernet-switch, beroende på nätverkets konfiguration.
På det här sättet kan trådlösa nätverk som byggs på Aerohive-teknik eliminera alla kostnads-,
prestanda- och tillgänglighetsproblem som förknippas med traditionella kontrollerbaserade
system där prestandan kan försämras kraftigt om en enda punkt går sönder och orsaka
långsam kommunikation och flaskhalsar i dataflödet. Aerohive-arkitekturen ger exakt rätt
balans mellan distribuerad intelligens och centraliserade hanteringsfunktioner.
Vidarebefordring av data, WLAN-säkerhet och prestandaförhöjande tjänster – till exempel
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prioritering av datapaket i realtid – distribueras ut till individuella åtkomstpunkter vilket
minimerar fördröjningar. Samtidigt ser systemet till att ett fel i en WAN-anslutning till en annan
plats inte stör användare som redan befinner sig på nätverket.
Samtidigt centraliseras tidsfunktioner, nätverks- och systemhantering genom
nätverkshanteringstjänsten Aerohive HiveManager Online. HiveManager Online är ett molnoch tjänstbaserat nätverkshanteringssystem (SaaS – Software as a Service) för Aerohivenätverksenheter. HiveManager Online eliminerar de investeringskostnader som förknippas med
dedikerade nätverkshanteringsenheter och lägger om utgifterna till en modell med löpande
betalning. Detta sänker initialkostnaderna för nätverkshanteringen, samtidigt som
organisationer inom hälso- och sjukvård kan utöka nätverket med hög grad av förutsägbarhet
till den storlek som behövs för tillfället. Det finns inga hanteringsenheter att installera eller
hantera och inget fysiskt rackutrymme tas i anspråk. Eftersom HiveManager Online är en
molnbaserad lösning kan organisationen förenkla sitt hanteringsarbete på en eller många
platser. Nätverksadministrationen kan skötas centralt av en enda IT-ansvarig och kan enkelt
utföras via en webbläsare, överallt och när som helst. HiveManager Online erbjuder samma
enkla lösning för att skapa policyer, uppgradera firmware och utföra centraliserad
övervakning på samma sätt som med en enhet på plats utan att några ytterligare
nätverksenheter behöver installeras. HiveManager Online hostas i säkra Tier IV SAS 70 Type IIdatacenter och har funktioner för schemalagda backuper och katastrofåterställning.
Pris och skalbarhet kan beräknas mycket enkelt med Aerohive-lösningen. Multiplicera först
antalet accesspunkter med priset per åtkomstpunkt. Lägg därefter till kostnaden för hantering
av önskat antal accesspunkter. Kunderna kan välja mellan en hanteringsenhet, en virtuell
VMware-enhet för privata moln eller Aerohives molnbaserade hanteringstjänst. Det finns inga
funktionslicenser eller redundanta komponenter att oroa sig över, och därigenom inga
överraskningar.
Mer information
Uppgifterna kommer från en enkät utförd under mars-april 2013 av Spiceworks på uppdrag av
Aerohive. Enkäten riktade sig till IT-experter inom hälso- och sjukvård. Av deltagarna i studien
kom 36 % från företag med färre än 100 anställda, 51 % från företag med 100–499 anställda
och 13 % kom från företag med över 500 anställda.

Om Aerohive
Om Aerohive Networks
Människor vill arbeta på valfri plats och på valfri enhet. IT-avdelningen behöver
göra detta möjligt – utan att drunkna i komplexitet eller kompromisser med
säkerhet, prestanda, tillförlitlighet eller kostnader. Aerohive har åtagit sig att
förenkla åtkomstnätverk för företagsbruk med en molnbaserad, självorganiserande,
tjänstemedveten och identitetsbaserad infrastruktur som omfattar innovativa
lösningar för Wi-Fi, VPN, filialrouting och switching.
Aerohive grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Sunnyvale i Kalifornien. Företagets
investerare utgörs av Kleiner Perkins Caufield & Byers, Lightspeed Venture Partners,
Northern Light Venture Capital, New Enterprise Associates, Inc. (NEA) och Institutional
Venture Partners (IVP). Mer information finns på www.aerohive.com. Du kan även
ringa oss på +1 408 510 6100, följa oss på Twitter @Aerohive, prenumerera på vår
blogg, gå med i vår community eller gilla vår Facebook-sida.
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