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Visjon: 
På lag med deg for helsa di

Trygghet Respekt Kvalitet



Fire strategiske mål

• Vi skaper pasientenes helsetjeneste
• Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell
• Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
• Vi er gode lagspillere



Det er langt å gå, hvem vet om vi kommer i 
mål?
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i mål?
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål
Så kom og gå sammen med meg
Ååå det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i mål?
Det trengs mer enn en kubbe for å lage et bål
Så kom og gå sammen med meg



Nøkkeltall

22000 ansatte

3300 SAP-brukere

22 mrd. NOK budsjett



SAP i Helse Midt-Norge

• SAP implementert våren 2016 – våren 2017
• Logistikk og økonomi
• Standardisert regional løsning
• Felles prosesser
• Felles masterdata

• Gradvis økning i bruk av SAP til innkjøp fra 2017
• S/4 HANA implementert i 2018



S4 HANA – nå eller «aldri»

• Migreringsprosjekt gjennomført i 2018 
• Gjennomføringstid – 6 måneder
• Krevende prosjekt – god støtte fra intern organisasjon og IBM og SAP 

som partnere

• «Teknisk» konvertering til ny plattform valgt som metode
• Raskest gjennomføring av prosjekt
• Redusert gevinstrealisering fra dag 1
• Nesten ingen ny funksjonalitet
• Basis for videre utvikling av løsningen



S4 HANA – business case

• Implementerte gevinster
• Ny moderne plattform for videre utvikling – økt brukertilfredshet og forenklet 

vedlikehold av løsningen
• Ny hovedbok (FICO sammenslåing)
• Raskere responstid på eksisterende rapporter, spesielt innenfor finans

• Ikke realiserte, men identifiserte framtidige gevinster
• Økt brukervennlighet med Fiori
• Forbedret rapportering og analyser med sanntidsdata
• Legge til rette for nye og mer pro-aktive prosesser
• Ny funksjonalitet med enklere oppfølging av status på innkjøps- og salgsordre
• Enklere forsyningstildeling med ny funksjonalitet og analysekapasitet
• Forbedret funksjonalitet for forsyningsplanlegging (MRP)



Utvikling innen innkjøp i HMN

Hva er styrende for videre utvikling?



Økonomi Forsyningskjeder:

• Alle (14)

Forsyningskjeder (5):
• Forbruksvarer
•Medisinsk Teknisk utstyr (MTU)
•Helsetjenester
•Tjenester
• IKT

Forsyningskjeder (1):
• Legemidler 

Forsyningskjeder (8):
• Sterilt sirkulasjonsutstyr
• Mat og næringsmidler
• Tøy
• Behandlingshjelpemidler
• MTU FDV
• Blod
• Utstyr
• Eiendom, bygg og anlegg

Første implementering K2 – videre med SAP Implementering 3….n

• Flere brukere – mer profesjonell innkjøpsorganisasjon
• Flere kataloger og innkjøpskontrakter
•Mer elektronisk handel med EHF
•Mer innkjøp i SAP-løsningen

Logistikk

Videre-
utvikling

Strategi og mål for videreutvikling og utvidet bruk av 
SAP



Krav og behov fra virksomheten

Generell utvikling i samfunnet og i virksomheten gir nye behov for en 
innkjøps- og logistikkløsning
• Krav til god, målrettet og oppdatert informasjon for sluttbruker

• Oppdatert materialmaster og kataloger – bilder, utfyllende produktinformasjon, 
linker til leverandør, lagerstatus, priser, kvantumsenheter osv

• Sortimentsstyring (standardisering og lojalitet til inngåtte avtaler)
• Minimere tid brukt til innkjøp

• Enklest mulig prosess – rask identifikasjon av varer og tjenester 
• Oppdatert informasjon om status på leveranser – lett tilgjengelig
• Effektivisere fakturahåndtering

• Fokusere på avviksbehandling 
• Mindre tid på «gjøre» oppgaver – mer tid på oppfølging og avviksbehandling
• Automatiserte prosesser for behov – rekvisisjon - innkjøpsordre



Krav og behov fra virksomheten

• Mer innkjøp gjennom SAP
• Økt kvalitet på analyse- og rapportering av innkjøpsvolum og at 

avtaler følges
• Statistikk som grunnlag for nye offentlige anskaffelser

• Fokus på elektronisk handel og automatisering
• Økt bruk av EHF katalog og EHF Ordre i innkjøpsprosessen
• I tråd med ønsker og retning fra bl.a Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)

• Videreutvikling av logistikk i virksomheten
• Regionalt lager
• Stemmestyrt plukk



Videreutvikling av SAP-løsningen

Nye løsninger innen logistikk- og innkjøpsprosessene



S4 HANA - Nye muligheter og
fokus på økt produktivitet
• Nye arbeidsoversikter – innkjøp, MRP, 

salg
• Nye statuser på innkjøps- og 

salgsprosessene – enklere oversikt 
over reell status
• Skifte fra reaktive til proaktive 

prosesser
• Integrerte rapporter/analyser som en del 

av prosessen – fokus på 
mulige/forventede avvik

• Enklere oversikt – færre trykk og 
sammenstilling av data fra ulike 
rapporter
• Mobilifisering?



Vil alle i hovedsak jobbe med SAP på en 
smart-device om 5-10 år?



Ny og forbedret brukerflate!



Hvordan jobber HMN med nye Fiori-apper
• Kartlegging, testing og utrulling 

område for område
• Deles inn i prosesser
• Små utrullinger
• Høy grad av 

brukermedvirkning/verifikasjon
• «Keep it standard» der det er mulig –

vi endrer heller litt på en 
arbeidsprosess enn å endre nye SAP 
standard løsninger
• Målesetting: Kun Fiori eller ingen Fiori 

for hele brukergruppen
• Bygge kompetanse internt i egen 

organisasjon













Implementering av Fiori apper har startet

• Småskala testing og verifikasjon
• Startet med lager-prosesser

• Veivalg i løsningen
• Oppsett på Fiori launchpad
• Hvilken ekstra funksjonalitet fra dag 1?
• Oppsett av roller og kataloger – hvordan gi den beste brukeropplevelsen? 

• Prøving og feiling
• Test, test, test

• Tekniske utfordringer
• Teknisk oppsett, tilgjengeliggjøring av standard SAP-transaksjoner, kopling mellom S4 

og Fiori Frontend server.
• Frontend server integrert med S4 eller på egen server?



Endringer i organisasjonen

• Ny teknologi betyr behov for ny kompetanse
• Opplæring og kursing på forvaltere
• Retningen er at konfigurasjon og vedlikehold blir enklere enn før
• Må følge tett med på utviklingen og planene til SAP – endringstakten er svært 

rask

• Skal HMN utføre mer applikasjonsvedlikehold selv i framtiden?
• Vurderes i takt med endret krav til kompetanse og kunnskap

• Satse på strategisk viktige løsninger og prosesser

• Må tiltrekke oss dyktige medarbeidere i et krevende marked
• Målrettet bruk av samarbeidspartnere ved behov



End of maintenance – 2025

• SAP har kommunisert at mange produkter vil få end of maintenance
fra år 2025 – SRM er et av disse. 
• Hva betyr dette for oss?



Innkjøpsløsning i SRM
• SRM (Supplier Relationship Management) er et viktig system i dagens innkjøpsprosess 
• Brukes i et extended classic scenario som betyr funksjonalitet for self-service 

procurement, vedlikehold av innkjøpskontrakt og innkjøpsordre. Synkronisering av ordre 
og innkjøpskontrakter gjøres fortløpende til S4

• Hvilke alternativer finnes når SAP ikke satser videre på SRM som produkt? 
• Lean Catalog på S4 
• Ariba
• Andre løsninger
• Egenutvikling

• Vi ser på det som en god mulighet til å forbedre og modernisere store deler av 
innkjøpsløsningen

• Vil iverksette vurdering av ulike modeller for utfasing av SRM, der blant annet gradvis 
flytting av funksjonalitet fra SRM til S4 må vurderes
• Vurderinger inkluderer en nærmere sjekk av Ariba-løsningen



Helse Midt-Norge - The Intelligent 
Entreprise? 
• Artificial Intelligence
• Ingen tydelige business case enda

• Robotic Process Automation
• Mulig å implementere – krever 

gode business case
• Machine Learning
• Vurdere innebygget funksjonalitet 

i S4
• Internet of Things
• Mulighetene må undersøkes for 

nye forsyningskjeder



Kom vi i mål? 

• Tiden vil vise…



Spørsmål?



Takk for meg!

Daniel Boer Johannessen
Fagansvarlig logistikk DSLØ
Tlf: 924 47 331
E-post: daniel.boer.johannessen@helse-midt.no


