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Beskrivelse av skytjenester og begrepsbruk   

Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over nett. Det er viktige forskjeller på 
skytjenester og mer tradisjonell tjenesteutsetting. Både forretningsmodell, tjenestemodell og 
leveransemodell er annerledes. Ved bruk av skytjenester betaler kunden bare for den kapasiteten 
som blir brukt. 
 
En av de mest anerkjente definisjoner på skytjenester kommer fra den amerikanske 
standardiseringsorganisasjonen NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST 
beskriver fem kjennetegn, tre tjenestemodeller og fire leveransemodeller i sin definisjon.1 
 
Sykehuspartner HF legger NIST sine definisjoner til grunn og oppsummerer disse på denne måten: 
 
Fem kjennetegn: 

 Behovsbasert (On-demand self-service): Skytjenester blir levert etter hvert som en har bruk 
for det. De kan skaffes raskt, og kunden betjener seg selv på nett når han har bruk for økt 
kapasitet (for eksempel servertid eller lagring), uten at han trenger å involvere 
leverandøren. 

 Levert over nett (Broad network access): Tjenestene er tilgjengelige over nettet, og kunden 
får tilgang gjennom standard-mekanismer som kan nyttiggjøres gjennom et bredt spekter av 
digitale arbeidsflater, f.eks. mobiltelefoner, nettbrett og PC-er. 

 Delte ressurser (Resource pooling): Leverandøren kan fordele dataressursene sine dynamisk 
etter de ulike kundens behov (gjelder ikke privat sky). 

 Umiddelbar fleksibilitet (Rapid elasticity): De tjenestene kunden trenger kan skaleres opp 
eller ned etter hva kunden har bruk for, slik at ressursene i praksis oppleves som uendelige. 

 Betaling etter bruk (Measured service): Ressursbruken blir målt, kontrollert og rapportert, og 
er gjennomsiktig for både kunden og leverandøren av tjenesten. 

 
Tre tjenestemodeller: 

 Programvare som tjeneste (Software as a Service, SaaS): Bruk av programvare i skyen gjør at 
kunden slipper å kjøpe, installere, oppdatere og vedlikeholde programvaren lokalt. 
Tjenesten er abstrahert fra maskinvare, mellomvare og operativsystem. Brukeren kjører i 
stedet programmet gjennom en nettleser eller annen tynn klient. Eksempel på tjenester er 
kontorstøtte som tekstbehandling og regneark, regnskapssystem eller system for å følge opp 
kunder (CRM). 

 Plattform som tjeneste (Platform as a Service, PaaS): Omfatter alt som trengs for å støtte 
bygging og levering av digitale tjenester. En plattform kan være en database, eller hele 
utviklings- eller testmiljø som blir kjørt hos skyleverandøren. 

 Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a Service, IaaS): Omfatter alle dataressurser 
man normalt vil ha i sitt eget datasenter eller datarom: servere, nettverk og lagring. Selv om 
kjøp av programvare og plattformtjenester i skyen etter hvert blir mer utbredt, er det 
fortsatt kjøp av lagrings- og behandlingskapasitet som er mest vanlig. 

 

                                                            
1 The NIST Definition of Cloud Computing (SP 800-145) 
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Fire leveransemodeller: 

 Allmenn/offentlig sky (Public cloud): Åpne skytjenester som blir tilbudt i markedet, dvs. 
standardiserte løsninger som stort sett er like for alle kunder. Dei største og mest kjente 
leverandørene er Amazon, Microsoft og Google. 

 Gruppesky (Community cloud): En lukket skytjeneste som er avgrenset til en gruppe 
virksomheter. Her vil kjøremiljøet/-ressursene være dedikert til kundegruppen. 

 Privat sky (Private cloud): En lukket skytjeneste som er avgrenset til en virksomhet. Her vil 
kjøremiljøet/-ressursene være dedikert til den enkelte kunden. 

 Hybrid sky (Hybrid cloud): En kombinasjon av to eller flere leveransemodeller, f.eks. privat 
sky og allmenn/offentlig sky. 


