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Om Helse Vest

• Består av 5 Helseforetak (HF),
• Et sykehusapotek (Sykehusapoteka Vest)
• Et IKT selskap (Helse Vest IKT)

• Helsetjenester til nær 1 mill innbyggere

• Rundt 50 sykehus og institusjoner

• Over 28 000 ansatte

• Driftsbudsjett 2018: 29 milliarder
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• Om program LIBRA v/ Randi
• Metodikk v/Randi
• Løsningen SAP S/4 HANA v/Christel
• Forventninger om veien videre v/Christel

Innhold



Program LIBRA

Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anlegg



• Ulik systemportefølje
• Dagens IT-systemer er utdaterte – høy risiko
• For pasientbehandlingen er det kritisk å få levert riktige varer til rett tid
• Krav om sporing av innkjøp av varer og materiell – kan ikke innfris i dagens 

systemer
• Effektivisering

Hvorfor gjennomføres LIBRA?

Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anlegg LIBRA!



Prosess Organisasjon

Teknologi Informasjon

anskaffelse

Innkjøp/logisti
kk

Regnskap

Lik måte å jobbe på Riktig bemanning og organisering

Moderne og brukervennlige verktøy Grunnlag for gode beslutninger

Virksomhetsutviklingsprogram
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Felles prosesser

Felles registre 

Anskaffe systemløsning 

Bygge felles LIBRA – løsning  

Behov til leveranse

Regnskapsprosesser

Forberedelse 
syst.leveranse

Etablere felles forvaltning

Lager og 
forsyningsplan

Innføre LIBRA - felles arbeidsprosesser og felles systemløsning  

Programledelse
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Lokale prosjekter 

Veikart



Opprinnelig plan
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Utfordringer underveis i prosjektet

• Brukte lang tid på å forstå hverandre 
• Teknisk miljø kom sent på plass 
• Problemer med responstider mellom Manilla og Helse Vest 
• Ulik oppfatning av utfordringsbildet mellom kunde og leverandør  
• Virksomhetsstyring (BPC) har vært spesielt krevende
• Integrasjoner på kritisk linje – avhengig av framdrift på løsningen
• Datamigrering – omfang undervurdert – kom på kritisk linje under akseptansetest

ÞLIBRA 2 måtte settes på «hold»
ÞValgte å dele opp i 3 produksjonssettinger på LIBRA 1 



• Godt planlagte og gjennomførte produksjonssettingshelger
• Samlet kunde og leverandør on-site
• God erfaring med å ha ressurser fra IBM ute i foretakene etter produksjonssetting
• Opprettet «SWAT team» tilknyttet de mest risikofylte områdene –deltagere fra 

både kunde og leverandør
• God og grundig sluttbrukeropplæring
• God erfaring med opprettelse av lokalt supportsenter

Erfaringer fra produksjonssettingene



• Helse Vest svært komplekst applikasjonslandskap – 28 integrasjoner i LIBRA 1
• Grensesnittene produksjonssatt løpende over første produksjonsmåneden
• Svært krevende å sette bankfiler og EHF grensesnitt i produksjon
• Ta i bruk nye prosesser – krevende endringer
• «Barnesykdommer» fører til dårlig brukeropplevelse
• Kompetanse på løsningen
• Forståelse av løsningen og konsekvenser av valg:  
• Roller og fullmakter 
• Bestiller/Rekvirent/innkjøpsgrupper

Spesielt utfordrende under og etter produksjonssetting



Metodikk



Gjennomføring av LIBRA 1

Fossefall
- Planlegging
- Design
- Utvikling
- Systemintegrasjonstest
- Akseptansetest



• Metodikken ble praktisert, en del utfordringer:
• Noen leveransene ble for omfattende – vanskelig å følge opp
• En del aktiviteter ble gjennomført utenfor leveranser (særlig mot slutten)
• Kjørte flere faser i parallell etter hvert som forsinkelsene oppstod – Q-gatenes hensikt forsvant
• Dro for mye med oss til neste fase/milepæl 

I hvilken grad fulgte vi metodikken? 
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Løsningen S/4 HANA



• Endret økonomimodell 
• Felles prosesser og masterdatahåndtering
• Forenkling og standardisering av integrasjonsarkitekturen
• Opprettet en felles forvaltningsenhet i Helse Vest
• Kjører felles innføring – Prosjekt/helse foretak
• Ta i bruk systemløsning for foretaksintern og konsernintern handel
• Utrullingsstrategi

Noen viktige valg



Hva har vi tatt i bruk?



SAP	S/4	HANA:
• Ny løsning
• Brukervennlig og 

komplett
• Høy grad av 

prosesstøtte
• God funksjonalitet for 

innkjøp og logistikk
• En felles database med 

data tilgjengelig i 
sanntid



• Standard SAP prosesser i størst 
mulig grad
• Fiori lauchpad
• Kun Fiori apps
• Brukere og roller har tilgang 

kun til de appene de trenger

LIBRA 1-løsningen 

Sett inn bilde av vår Fiori Launchpad



• 2500 brukere

• 67 forretningsroller

• 1232 Fiori tiles

LIBRA 1 i tall



Handlevogn i SAP Lean Catalog



Handlevogn i SAP Lean Catalog



• Mange tilpasninger tilknyttet:
• Aktiv forsyning
• Bestilling og godkjenning
• Rapporter
• EHF grensesnitt

Dekker programvaren kravene? 



Virksomhetsrapporter



Virksomhetsrapporter



Virksomhetsrapporter



• 25% av alle varer og tjenester ble bestilt 
gjennom den elektroniske bestillingsløsningen
• Helse Vest er pilot i PEPPOL, prosjekt for 

europeisk offentlig e-handel
• Inkluderer e-faktura
• Mål: Helautomatisk e-handel basert på EHF 

• Mye tilpasninger! 

E-handel via EHF



Aktiv forsyning



Vår spesialtilpassede løsning for aktiv forsyning



Vår spesialtilpassede løsning for aktiv forsyning



Positivt

Fiori er:
• fint og oversiktlig
• Lett å lære
• Positivt med drill-down
• Fleksibelt med gode muligheter for 

egendefinerte tilpasninger

GUI-apper for ekspertbrukere:
• Fungerer bra, men har høy brukerterskel

Negativt

• Synd så lite er over på Fiori (logistikk spesielt)
• Mye er fortsatt på engelsk 
• Dårlig oversettelse til norsk
• Enkle apper medfører at ekspertbrukere mister 

for mye funksjonalitet: Løsningen er å bruke GUI 
for denne brukergruppen
• Søk funksjoner i Fiori er blitt redusert i forhold til 

gamle GUI. Har medført mye utvikling.

Fiori



Positivt

• Vesentlig forenkling for brukere som ikke har SAP 
som hovedsystem
• God kontroll på masterdata, men dette krever 

mye vedlikehold 
• Fiori på håndholdte enheter for aktiv forsyning 

har vært en suksess

Negativt

• Stor fleksibilitet i systemet – lett å gjøre feil valg
• Regnskap opplever liten eller ingen forbedring i 

foretak der logistikk ikke er innført
• Automatisering fører til at 

regnskapsmedarbeiderne synes de mister 
kontroll/oversikt 

Brukeropplevelse



• Standardiserte data på tvers av organisasjonen
• Sentralisert dataforvaltning 

• Forvaltningsprosessene kom på plass veldig sent
• SAP MDG foreløpig ikke tatt i bruk

Masterdata 



• Ingen sandbox i design
• Konsulentene er uerfarne med det nye produktet og mulighetene i ny 

programvare 
• Mangler Fiori apps
• Ytelsesutfordringer
• Mange OSS’er
• Språk og ledetekster (engelsk, tysk, dårlig norsk)
• Fiori apps kan mangle viktige felter 
• Trenger tett samarbeid med SAP

Erfaringer fra å være tidlig ute med SAP S/4 HANA



Forventninger om veien 
videre



• Forsyningskjeder
• Teknisk innkjøp og anlegg
• Behandlingshjelpemidler og medisinteknisk 

utstyr
• IKT utstyr
• Mat/næringsmidler
• Sterilforsyningskjeden
• Legemidler
• Laboratorierekvisita
• Tekstil
• Returnerbar emballasje

Forbedringer i LIBRA 2



• Sporing (track & trace)
• Avansert lagerstyring med SAP EWM
• SAP Transportation Management
• Kanskje SAP Master Data Governance (MDG)
• Ca 35 integrasjoner mot fagsystemer innenfor 

vedlikehold, produksjonsstøtte, kasse/POS 
• Integrasjon med varerobot for legemidler
• Oppgradering til ny versjon av SAP S/4 HANA

Forbedringer i LIBRA 2



Løsning:
• Fiori grensesnittet videreutvikles
• Ledetekster på norsk – bedre oversettelser
• Sanntidsoppdatering og ytelse i.h.t forventninger
• OSS’ er blir prioritert og løst
• Vi kan hente ut planlagte gevinster
• Stabilisere innført løsning i Helse Stavanger

Prosjekt:
• Kontinuerlig oppdatering av kompetanse hos vår 

leverandør
• Bistand fra SAP 
• Rådgivning i forhold gode løsningsvalg
• Store forventninger til ny metodikk

Forventninger til veien videre

Nå bygger vi grunnmuren, og den må være 
solid ! Vi skal bygge ut i mange år 
framover. 


