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Agenda

• Intro til Helse Midt-Norge og Hemit HF 
• Status S/4 – hvordan kom vi hit og har vi nådd målene?
• Hvorfor og hvordan flyttet vi til S/4?
• Hvordan organisere oss for å ta ut mest mulig gevinster av S/4 som 

plattform? 
• Videreutvikling og nye løsninger? 



Ca 22.000 ansatte
Budsjett ca 23 milliarder 



DETTE ER HEMIT HF

• Opprettet i 2022
• Helse Midt-Norge IT fra 2003 til 2021
• Om lag 400 ansatte
• Ett av de største IKT-miljøene i Midt-Norge
• Framtidsrettet tjenesteleverandør for IKT i hele Helse Midt-Norge
• Spisskompetanse innen et bredt spekter av teknologiområder og tjenester
• Betjener 22 000 av Norges viktigste IKT-brukere, døgnet rundt



.HEMIT HF SKAL BIDRA TIL

• Bedre pasientbehandling

• Bedre pasientopplevelse

• Bedre og mer effektiv hverdag for ansatte i helseforetakene



Status S/4 – hvordan kom vi hit 
og har vi nådd målene?

Ja – målene som er satt er 
nådd men reisen har så vidt 
begynt

2016-2017 
Første 

implementering av 
SAP

2018-2020
Legemiddelforsyning

SAP PP ++

2018-2019
Oppgradering til

S/4 HANA

2020-2023
Framtidig 

forsyningsstruktur –
SAP EWM og SAP TM



Hvorfor og hvordan flyttet vi til S/4?



Intern

Project overview

Project name: S/4 HANA Platform change
Project scope: SAP S/4HANA on-premise solutions

Process coverage: Order-to-cash; Procurement-to-pay; All ledgers; 
Finance; Budget; Loans; Reporting

Partner(s): IBM Norway; SAP Norway

Rollout scope: All health trusts (6 company codes)
Implementation method: SAP Activate and PRINCE
Project duration: 6 month, from 01.06.2018 to 17.12.2018
Go-live date(s): 17.12.2018

# of users implemented: 3 200
Estimated project effort: 2007 hours
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Chosen method

“Option 1A - Technical conversion to S/4 HANA, only 
(Scenario 1) 
Scenario 1 contains a "technical" conversion that allows HMN 
to be on S / 4 HANA platform without introducing significant 
new functionality. This ensured a basis for further work on 
implementing new functionality for both the existing LE 
(Logistics and Economy) solution and the K2 project (ongoing 
project for new functionality for pharmacies).”
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• Business benefits actually achieved:
• Some of the improvements can be measured as a fact of delivery, like:

§ The introduction of new functionality is done on a modern platform, ensuring the best 
possible user satisfaction and reducing costs for special adaptations / in-house 
development, training and support. 

§ A joint ledger, end of separate ledger for Finance (FI) and Controlling (CO)
§ The introduction of new functionality for K2 is done on a modern platform, ensuring the 

best possible user satisfaction and reducing costs for special adaptations / in-house 
development, training and support.

• Other improvements were measured by running specific reports before and after 
conversion:
§ Faster response time to using existing functionality, especially for running reports

Business case for the project 
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Erfaringer
• Value Implementation Strategy (VIS) gjennomført i desember 2017 var viktig 

for å definere det meste av omfang, kompleksitet og forutsetninger.

• Da beslutning om å starte prosjektet var tatt, visste beslutningstakere og 
organisasjonen for øvrig om forutsetninger, og dermed var forventingene 
satt ganske tidlig i prosessen.

• VIS avdekket ikke det komplette omfang av endringer og forutsetninger. 
Men, den viste nok til at HMN hoppet over forprosjektet. Dermed er det 
viktig å dimensjonere at flere ting dukker opp underveis: både innenfor 
funksjonalitetsendring, potensielle behov for oppgradering til nye versjoner 
innenfor andre deler av løsningen og endring/ tilpasninger av Fiori app’s.

• Integrasjoner: Det er alltid noe som dukker opp. Dimensjoner for å gjøre små 
og større endringer for hver eneste integrasjon. Ha spesielt i fokus på 
overgang fra kunde/leverandør til Businesspartner.



Hvordan organisere oss for å ta ut mest 
mulig gevinster av S/4 som plattform? 
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MANDAT FOR DRIFTSSENTERET LØ 

Hemit Driftssenteret for Logistikk og Økonomi (DSLØ) har ansvaret for at Helse 
Midt-Norges økonomi- og logistikkløsning (LØ-løsningene med SAP og randsystem) 
driftes, vedlikeholdes og utvikles i fellesskap for hele foretaksgruppen. DSLØ har 
et regionalt ansvar og skal i forvaltningen av LØ-tjenesten i størst mulig grad 
gjenbruke etablerte IKT-forvaltningsprosesser.
DSLØ er prosesseier og har med det ansvar for at LØ-løsningene tilpasses Helse 
Midt-Norges forretningsmessige behov slik de framkommer i LØ Langsiktig 
utviklingsplan og oppfølging av denne. DSLØ har ansvar for standardisering av 
prosesser i LØ-løsningene, for god kvalitet på masterdata i LØ-løsningene og for å 
sikre at foretakene er involvert i samsvar med forvaltningsmodellen.
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DSLØ – Organisering for framtidens behov

Leder

Seksjon
Forvaltning

MD/K&K

Stab

Seksjon
Prosess og 
Applikasjon

Team
Forvaltning

P&A

Team
Utvikling
P&A

Stab
Prosesseier
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Gevinster fra S/4 som plattform?
Bygge opp kompetanse i egen organisasjon og gjennom partnere som gjør oss i 
stand til å:
• Tilpasse oss kundens behov raskere 
• Muliggjøre raskere gjennomføring av endringer, redusere «Time to market»

• Spesielt ved bruk av standard Fiori-applikasjoner
• Følge trendene:

• Gjøre brukere i stand til å gjøre enkle endringer selv (self-service)
• No-code/low-code løsninger

• Utforske og ta i bruk «ny» teknologi i prosessene
• Bygge på plattformen med nye løsninger – mangle flere valg ved å være på S/4
• Fortsette å holde på «SAP Standard – Always» som et mål 
• Tilpasse oss nye måter å tilegne oss kunnskap om SAP-produkter



Videreutvikling og nye løsninger? 
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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/Peppol
•Mer innkjøp i SAP-løsningen
•Generelle forbedringer og tilrettelegging for utvidet bruk

Logistikk

Videre-
utvikling

Overordnet strategi og mål for videreutvikling og 
utvidet bruk av SAP 2022
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Videreutvikling og nye løsninger? 

•Group Reporting
•SAC
•Replace BPC solution
•General process improvements

Finance

•SAP EWM and SAP TM
•SAP Ariba Guide Buying
•General process improvements

Supply 
Chains

•Roll out SAP Fiori as standard UI
•Improve and adopt standard Fiori apps in all 
processes

•Look into selv-service reporting and general 
reporting improvements

General

Added value
for 

end-users
and/or 
meet

business 
requirements
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