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1. Sammendrag   

Program LIBRA startet opp i februar 2014 og avsluttes i mars 2022. Hensikten med 

sluttrapporten er overordnet oversikt og dokumentasjon av arbeidet, oppsummering av viktige 

erfaringer og ikke minst læringspunkter fra programmets arbeid.  

 

Sluttrapporten oppsummerer måloppnåelse, leveransene, gjennomføring og viktige 

læringspunkter fra programmets åtte år. Dette kapittelet gir en oppsummering av hovedinnholdet 

i sluttrapporten, mens de øvrige kapitlene er mer utdyping og detaljering.  

 

Program LIBRA omfatter områdene Lager, Innkjøp, Budsjett, Regnskap og Anlegg. Programmet 

har utarbeidet og innført felles arbeidsprosesser, anskaffet og tilpasset felles systemløsning med 

tilhørende registre (masterdata) og integrasjoner innen regnskap, budsjett, bestilling og 

vareforsyning for alle foretakene i Helse Vest.  

 

Flere systemer er faset ut og områdene innen LIBRA er konsolidert på SAP S/4HANA. Det er 

etablert egen forvaltningsenhet, LIBRA Forvaltning, for å ivareta forvaltning av 

arbeidsprosesser, system og masterdata, og i tillegg er det etablert styringsmodell for å ivareta 

videreutviklingen av LIBRA. 

 

Alle foretakene i Helse Vest bruker nå samme løsning innen LIBRA sine områder. Program 

LIBRA leverer en solid grunnmur som det skal bygges videre på i årene framover for å fortsette 

videreutviklingen og digitaliseringen.    

 

1.1 Måloppnåelse 

 

Programmet har levert: 

 felles arbeidsprosesser innen regnskap, budsjett, bestilling og vareforsyning 

 felles systemløsning, SAP S/4HANA, som understøtter de felles arbeidsprosessene  
 50 integrasjoner fra ulike fagsystem  
 felles register og masterdata  

 migrering av data fra utgående systemer til SAP S/4HANA  
 forvaltningsprosesser og organisering av forvaltningsenhet  
 styringsmodell for videre utvikling av LIBRA  

 lager og forsyningsplan  

 innføring av LIBRA i alle foretakene i Helse Vest   

 

I etableringen av programmet ble det påpekt at program LIBRA er et omfattende 

virksomhetsutviklingsprogram som inkludererer: 

 Prosesser – lik måte å jobbe på  

 Organisasjon – riktig bemanning og organisering 

 Teknologi – moderne og brukervennlige verktøy 

 Informasjon – grunnlag for gode beslutninger 
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Gjennom de ulike leveransene har program LIBRA levert innen alle disse fire områdene.  

 

Arbeidet i programmet har gitt medarbeiderne i prosjektene og i foretakene økt kompetanse  i 

utarbeidelse og innføring av felles arbeidsprosseser med tilhørende systemløsning og masterdata. 

Det har utviklet seg et positivt og svært viktig samarbeid på tvers av foretakene for 

erfaringsdeling, arbeidsdeling og som grunnlag for videreutvikling av LIBRA.  

 

LIBRA-løsningen inneholder felles arbeidsprosesser, systemløsning og masterdata. Program 

LIBRA har utarbeidet måleindikatorer for etterlevelse av arbeidsprosesser og system. Dette vil 

være et viktig redskap i årene framover for endring- og gevinstarbeidet. Det at alle foretakene i 

Helse Vest bruker samme løsning gir store muligheter i tiden framover til å kontinuerlig forbedre 

og viderutvikle arbeidsprosessene og systemløsningen. I tillegg er det gode muligheter for 

utvidelse av løsningen til å omfatte nye områder samt å ytterligere arbeide med forbedring av 

teknologi, prosesser, informasjon og organisering.  

 

1.2 Gjennomføring 

 

I løpet av programmets åtte år har det vært gjennomført 13 prosjekter i regi av programmet (se 

kap 4 for beskrivelse av det enkelte prosjekt og kap. 10.2 for prosjektoversikt), samt en rekke 

programaktiviteter med ulike utredninger og vurderinger.  

 

Det ble gjort grundige forberedelser gjennom forprosjektet og de innledende prosjektene i 

program LIBRA gjennom arbeidet med felles arbeidsprosesser og felles registre (masterdata). 

Disse prosjektene ga viktige føringer for det videre arbeidet i programmet ved å sikre at 

foretakene hadde et felles bilde av fremtidig situasjon og at prinispielle avklaringer ble tatt tidlig. 

I tillegg ga dette arbeidet svært god støtte ved utforming og innføring av systemløsningen.   

 

Helse Vest la til grunn at kontrakten knyttet til regnskapssystemet Oracle Financials kunne 

utvides til også å omfatte felles innkjøp- og logistikkløsning. Etter en juridisk vurdering ble det 

konkludert med at Helse Vest måtte gjennomføre anskaffelse av systemløsning for hele LIBRA 

porteføljen. Dette økte omfanget og utvidet tidsplanen for gjennomføringen av  programmet. Han
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Resultatet av anskaffelsen ble løsningen SAP S4/HANA med IBM Norge AS som 

implementeringspartner og med SAP som underleverandør, leverandør av programvaren. Det 

videre arbeidet med å sette opp og tilpasse løsningen sammen med IBM ble gjennomført i form 

av fire prosjekter, omtalt som LIBRA leveranseprosjekter. I dette arbeidet inngikk også et 

betydelig integrasjonsarbeid og arbeid med migrering av data.  Program LIBRA sin målsetting 

var å etablere felles forvaltning av arbeidsprosessene, felles registre og felles systemløsning. 

Prosjekt LIBRA Forvaltning ble derfor igangsatt for å få etablert en felles operativ forvaltning. 

For å sikre videreutvikling av LIBRA porteføljen ble det også etablert en styringsmodell for 

LIBRA.  

  

For å sikre god innføring i foretakene ble prosjektet LIBRA Innføring etablert. Hvert foretakt 

etablerte også lokale prosjekt. LIBRA-løsningen er en stor og kompleks løsning som inneholder 

nye arbeidsprosesser og ny systemløsning i tillegg til mange integrasjoner og en mengde migrerte 

data. Dette gjorde arbeidet med å ta i bruk løsningen i foretakene krevende. Prosjekt LIBRA 

Innføring har sammen med de lokale prosjektene samarbeidet tett og lagt ned et betydelig arbeid 

med å innføre LIBRA i alle foretakene i Helse Vest. Samarbeidet har vært viktig både i 

forberedelsene før produksjonssetting, under produksjonssettingen og i tiden etterpå.   

 

I LIBRA var det nødvendig å utarbeide helt ny økonomistruktur. Dette innebar at også mange 

tilgrensende fagsystemer måtte få endret sine data. Det ble lagt ned et omfattende arbeid med å 

dokumentere sammenhenger og planlegge i detalj gjennomføringen av endringer i blant annet 

MOT porteføljen og Samlepunktet, og arbeidet ble gjennomført i henhold til plan.  

 

LIBRA programmet har i tillegg koordinert aktviteter mot flere tilgrensende fagsystemer og 

prosjekter, og har hatt tett dialog med legemiddelprosjektene, Medusa prosjektet, Nye SUS og 

prosjekt for Sterilforsyning og operasjonsplanlegging.  

 

Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen var ferdig i oktober 2015, og en fastpriskontrakt ble 

signert med IBM 12. mai 2017. I opprinnelig kontrakt var siste produksjonssetting 1. juni 2020 

mens den ble endret til 27. september 2021 i siste reviderte plan. Dette er en forlengelse av 

kontrakten på omlag 14 måneder hensyntatt ferie. Det var umulig å forutse alle behovene og 

endringene som ville finne sted over en tidsperiode på seks år. Dette medførte endringer både i 

forhold til tidsrammer, behov, økonomiske rammer og rekkefølge på innføringen i foretakene. 

 

Ved utgangen av 2021 er det megått 595 MNOK i investering og 125 MNOK i driftskostnader. I 

tillegg kommer ressursinnsatsen fra foretakene. I forprosjektet ble gevinstestimatene beregnet til 

125 MNOK forutsatt 100% realisering etter at programmet ble avsluttet og når de felles 

prosessene og systemene fullt ut var implementert. I programdirektivet ble lagt til grunn at 

gevinsten det første året ville være negativ (-25%) for så å øke gradvis opp mot 75% realisering 

etter noen år. Med den LIBRA porteføljen som er innført kan det også være potensiale for en 

større realisering avhengig av hvor godt foretakene etterlever felles arbeidsprosesser og 

systemløsning.  

 

Det er gjennomført mye endringsarbeid sammen med foretakene selv om det har variert fra 

foretak til foretak. Det er likevel når hele løsningen er tatt i bruk og stabilisert at foretakene har et 

godt grunnlag for å gjennomføre målinger. Program LIBRA har utarbeidet måleindikatorer for 

etterlevelse av arbeidsprosesser og bruk av løsningen. Disse er overlevert styringsmodellen i 

LIBRA for oppfølging og vil være et viktig redskap i årene framover for måling og det videre 

endring- og gevinstarbeidet.  
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1.3 Innføring av LIBRA  

 

Innføring av LIBRA i foretakene i Helse Vest har vært viktige milepæler i programmet. 

Løsningen ble utformet i to hovedleveranser, LIBRA 1 og LIBRA 2. Årsaken til delingen var 

omfattende omfang, og at det var viktig å ta ned risiko i gjennomføring av programmet. I tillegg 

var det viktig at Helse Vest fikk erfaring med bruk av løsningen og dermed bedre grunnlag for 

gjennomføringen av LIBRA 2. 

 

Overordnet innhold i LIBRA 1 og LIBRA 2     

LIBRA 1 var en regional løsning som inneholdt regnskap, budsjett, innkjøp og logistikk med 

nødvendige integrasjoner for å få en arbeids- og informasjonsflyt for alle foretakene på regnskap 

og budsjett og første foretak på ny innkjøp- og logistikkløsning.  

 

LIBRA 2 var en utvidelse av funksjonalitet og integrasjoner i forhold til LIBRA 1 for å oppnå en 

mer helhetlig logistikkløsning. I tillegg fikk programmet erfaring fra driftsettelse av LIBRA 1 

som kunne tas med i spesifisering og leveranse av LIBRA 2. Løsningen ble utvidet med 

tilpasninger og integrasjoner for å håndtere flere  forsyningskjeder, slik at flyt av varer og 

tjenester innen følgende områder kunne ivaretas: 

 behandlingshjelpemidler og medisinskteknisk utstyr 

 IKT-utstyr 

 laboratorierekvisita 

 mat og næringsmidler 

 legemidler 

 tekniske innkjøp og anlegg (bygg og eiendom) 

 tekstilforsyning 

 sterilforsyning 

 

I tillegg ble LIBRA oppgradert fra versjon 1709 til versjon 1909.  

 

Figuren under viser når løsningen ble innført i de respektive foretakene og hvilken del av 

løsningen som ble innført: 
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Det ble gjort flere endringer i rekkefølge for innføringsløpet i det som opprinnelig var definert i 

kontrakten. Årsakene til endringene var at det var viktig for programmet å få innført LIBRA i 

foretakene snarest mulig, redusere risiko og samtidig gjennomføre en stegvis innføring.  

 

Det var krevende å innføre SAP, og det ble lagt ned et betydelig arbeid med forberedelser og 

gjennomføring av innføringene av LIBRA. Regnskapsløsningen ble tatt i bruk av alle foretakene 

i Helse Vest samtidig. Dette var en hensiktsmessig gjennomføring siden foretakene hadde brukt 

samme regnskapssystem i mange år. Innen bestilling og vareforsyning ble løsningen tatt i bruk 

stegvis det vil si pr foretak. Fra den første innføringen av bestilling og vareforsyning i Helse 

Stavanger i mai 2019 og til den siste innføringen i Helse Bergen i september 2021, ble  løsningen 

justert for å stabilisere den og å gjøre den mer brukervennlig. Det ble bygget opp verdifull 

erfaring gjennom alle innføringene, og kompetansen på løsningen økte også betraktelig. Dette 

medførte at innføringen i Helse Bergen som også er det største foretaket gikk veldig bra.  

 

Det har deltatt mange medarbeidere i program LIBRA som har opparbeidd seg dyp innsikt i 

LIBRA-løsningen, og det er lagt ned en svært stor arbeidsinnsats. Programmet har klart å 

beholde mange sentrale ressurser over lang tid. Denne kontinuiteten i program- og 

prosjektledelse, testledelse, arkitekter og prosjektmedarbeidere har skapt trygghet, sikret 

framdrift, skapt tilhørighet, bygget samhold og skapt trivsel. Dette har vært en viktig 

suksessfaktor for å nå LIBRA sine mål.    

 

Det blir viktig framover å sikre at denne endrings- og utviklingskompetansen og kapasiteten ikke 

forvitrer i etterkant av program LIBRA. Dette for å unngå at Helse Vest mister evnen til å  

realisere det fulle potensialet av LIBRA. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å forbedre 

felles arbeidsprosesser og felles løsning opp mot beste praksis arbeidsprosesser og mest mulig 

standard løsning. Det gode samarbeidet som er etablert mellom foretakene gjennom program 

LIBRA er det svært viktig å fortsette med for å sikre kontinuerlig forbedring innen felles 

arbeidsprosesser, felles systemløsning og felles masterdata.   

 

For å ha strategisk retning for den videre utviklingen av LIBRA er det nødvendig å utarbeide 

veikart. Leveransene i prosjekt LIBRA fase 2, arbeidet i styringsmodellen for LIBRA og 

leveransene i prosjekt Forsyningsløsning i Helse Vest vil være elementer i dette veikartet. 

Hensikten med veikartet er å synliggjøre retningen for utviklingen av LIBRA til felles nytte, 

kvalitet, beredskap og gevinst for alle foretakene i Helse Vest.  

 

2. Bakgrunn for programmet 

 

Program LIBRA omfatter områdene Lager, Innkjøp, Budsjett, Regnskap og Anlegg. 

 

I Helse Vest har det siden 2002 vært gjennomført konsolidering innen budsjett, regnskap og 

kontrakt, mens det innenfor innkjøps- og logistikkområdet har vært i bruk flere systemer. Fra 

januar 2012 og til utgangen av 2013 ble det gjennomført et forprosjekt med oppgave å kartlegge 

bruken av dagens systemportefølje innenfor økonomi-, innkjøp- og logistikk samt hvor det er 

behov for oppgradering eller utskifting i de nærmeste årene. Rapporten fra forprosjektet ble 

behandlet i Porteføljestyret 2. desember 2013 og den anbefalte at det ble etablert et program for å 

håndtere utfordringer og mulighetene:   

 

Utfordringer ved nåsituasjonen:  

 høy leverandør- og teknisk risiko innenfor noen av systemene   

 ikke mer utvikling av dagens versjon på noen av systemene  Han
se

n,
Er

ik 
M.

05
/1

6/
20

22
 0
8:

39
:5

5



 Program LIBRA   

  

  Side 8 av 48 

Følsomhet GUL 

 får ikke styringsinformasjon på en effektiv måte  
 

Mulighetene ved å gjennomføre program for økonomi, innkjøp- og logistikk:  

 hente nytte og fjerne risiki  

 forbedre, effektivisere og øke kvaliteten i ikke-medisinske tjenester  

 frigjøre tid til nytte for pasient, behandlings- og pleiepersonell og leder  

 standardiserte arbeidsprosesser  

 felles systemstøtte innenfor de ulike fagområdene  

 effektiv tilgang på relevant styringsinformasjon  

 

Forprosjektet anbefalte en programorganisering for økonomi, innkjøp og logistikk for å nå målet 

om standardiserte arbeidsprosesser og systemstøtte innenfor området. Programmet skulle 

håndtere utfordringene ved nåsituasjonen og ivareta mulighetene som er skissert over. 

Porteføljestyret godkjente oppstarten av program LIBRA som startet opp i februar 2014.   

 

3. Programmets organisering 

 

Forprosjektet anbefalte en programorganisering for å:  

 sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft og nødvendig fleksibilitet 

 maksimere nytten ved å innføre standardiserte arbeidsprosesser og systemstøtte innenfor 

området 

 oppnå bedre styring og kontroll ved gjennomføring av enkeltprosjektene i programmet 

 

Her er program LIBRA sin organsiering:   
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Økonomi- og finansdirektør i Helse Vest har vært programeier og programstyrets leder. I 

programstyret har alle  foretakene vært representert med en til to medlemmer i tillegg til Felles 

arkitektur- og porteføljeskontor, Sykehusinnkjøp divisjon vest og konserntillitsvalgte (se vedlegg 

10.1 for oversikt over medlemmer). Representanter fra både IBM og SAP har vært observatører i 

møtene for relevante saker.    

 

Programledelsen har bestått av programleder, ass programleder, sjefsarkitekt i hele programmets 

levetid. Endringsansvarlig sluttet i Helse Vest i mars 2019.  Det har ellers vært en svært stabil 

programledelse igjennom programmets åtte år.    

 

Programstyret har besluttet oppstart av prosjektene, og prosjektene har rapportert til 

programledelsen som videre har rapportert til programstyret. Programledelsen har blant annet 

hatt ansvar for:  

 oppstart og oppfølging av prosjektene 

 arbeidsmetodikk 

 koordinering av prosjektene på tvers 

 ressurs håndtering 

 sikre helheltlig arkitektur 

 oppfølging av leverandør og kontrakt 

 saksbehandling og rapportering  

 

Utvidet programledelse har bestått av programtestleder, opplæringsleder, risiko koordinator, 

controller og avtaleforvalter. Alle prosjektledere og ass prosjektledere i programmet har også 

vært en del av utvidet programledelse.  

 

Programledelsen har gjennomført ukentlige dialogmøter med prosjektlederne og utvidet 

programledelse. Det har også vært gjennomført en menge ad hoc møter for å gjøre vurderinger 

og avklaringer samt ta beslutninger. Programledelsen har vært et viktig eskaleringsnivå for 

prosjektene.   

  

Ved oppstarten av samarbeidet med IBM ble det opprettet fem prosjekter hvorav fire 

leveranseprosjekter og et innføringsprosjekt. Leveranseprosjektene har hatt felles styringsgruppe 

som de rapporterte til. Styringsgruppen for leveranseprosjektene opphørte etter at LIBRA 2 var 

ferdig utviklet, og prosjektene rapporterte deretter direkte til programstyret. For 

Innføringsprosjektet var det egen styringsgruppe for første del av prosjektet. Styringsgruppen 

avsluttet sitt arbeid etter innføringen i Helse Stavanger. For prosjektets andre del ble det besluttet 

at prosjektet skulle rapportere direkte til programstyret. Dette medførte en tydeligere helhet og at 

avstanden mellom Innføringsprosjektet og programstyret ble redusert, noe som var viktig ift 

innføringen av løsningen i foretakene. 

 

Prosjektene har vært organisert med prosjektgrupper og arbeidsgrupper avhengig av prosjektenes 

leveranser. Det ble opprettet flere refereransegrupper, men disse ble i for liten grad benyttet. 

Årsaken var manglende kapasitet til forberedelser, i tillegg til at det var utfordrende å finne det 

riktige nivået på kommunikasjonen, og å nå ut til de riktige mottakerne med det riktige 

budskapet.  

 

I løpet av 2015 etablerte alle foretakene lokale prosjekter med prosjektleder og styringsgruppe. 

Programleder har vært medlem i alle styringsgruppene, og prosjektleder(e) fra 

Innføringsprosjektet har deltatt i møtene. Både program LIBRA og Innføringsprosjektet har 

rapportert status til de lokale styringsgruppene. Styringsgruppene i de lokale prosjektene har 
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behandlet og gitt sin tilslutning til tilrådningene til programstyret om å sette i gang med 

produksjonssetting og å slippe brukerne på etter gjennomført produksjonssettingstest, mens det er 

programstyret som har tatt beslutningene.   

 

Innføringsprosjektet har hatt et svært tett samarbeid med de lokale prosjektene, særlig i forhold 

til forberedelser og etterarbeid etter innføringene. Lokale prosjektledere har utgjort 

prosjektgruppen i Innføringsprosjektets andre fase, og i tillegg har progamleder hatt ukentlige 

møter med lokale prosjektledere.   

 

Organsieringen av programmet har i det store og hele vært lik gjennom hele programmets 

levetid. For å ha en hensiktsmessig organisering har det likevel vært gjort noen justeringer 

underveis ut fra hvilke oppgaver og prosjekter som har pågått. Ved starten av programmet ble det 

opprettet to arbeidsgrupper, gevinst- og endringsansvarlig gruppe og  anskaffelsesorganisasjon. 

Begge gruppene rapporterte direkte til programledelsen. Anskaffelsesorganisasjonen opphørte 

etter at anskaffelsen var gjennomført, og endringsarbeidet ble etterhvert lagt til 

Innføringsprosjektet siden prosjektet arbeidet tett sammen med foretakene om endringsarbeidet.    

  

Leveranseprosjektene og Innføringsprosjektet har hatt store avhengigheter til hverandre både i 

forhold til tidsplaner, leveranser og deling av prosjektmedarbeidere. Inndelingen i ulike 

prosjekter gjorde dette utfordrende å håndtere da det krevde mye koordinering, avklaringer og 

tett samarbeid på tvers av prosjektene. Til tross for dette er erfaringen at inndelingen i ulike 

prosjekter med tilhørende leveranser var hensiktsmessig for å sikre fokus og tett oppfølging siden 

hvert prosjekt hadde omfattende omfang og høy grad av kompleksitet.   

 

Det var også viktig for Innføringsprosjektet å få innsikt i planer og endringer som ble gjort i 

leveranseprosjektene for å å kunne gjennomføre sin del av arbeidet på en tilfredsstillende måte.  

Innføringsprosjektet fikk etterhvert god innsikt i løsningen og opparbeidet seg svært god erfaring 

med innføring av LIBRA i foretakene.  

 

LIBRA programmet har hatt avhengigheter og behov for koordinering av aktiviteter mot en rekke 

andre systemer og prosjekter i Helse Vest. I LIBRA 1 var det stort behov for koordinering og 

leveranser fra Datavarehus, OrFu og Samlepunktet.   

 

Siden det ble etablert ny økonomistruktur i LIBRA måtte det også gjøres endringer i 

økonomidataene i MOT porteføljen og Samlepunktet. For endringene i MOT porteføljen ble det 

opprettet eget delprosjekt i program LIBRA siden det var stor høy av kompleksitet og 

avhengigheter i gjennomføringen av endringene. Denne organiseringen fungerte svært bra og 

gjennomføringen gikk etter plan.   

 

Leveransene fra Datavarehus, OrFu og Samlepunktet i Helse Vest IKT kunne med fordel vært 

bedre koordinert fra program LIBRA, både når det gjelder ansvarsavklaring, kommunikasjon, 

oppfølging og innmelding av behov. Dette er sentrale systemer som henger tett sammen med 

LIBRA-løsningen, og som det ble gjort betydelige forbedringer på for å sikre automatisering. Det 

var jevnlige statusmøter mellom involverte, men arbeidet kunne likevel fått større fokus fra 

programmet. 

  

I LIBRA 2 var det i tillegg behov for koordinering og utvikling av integrasjoner mot Medusa 

prosjektet, Nye SUS og prosjekt Sterilforsyning og operasjonsplanlegging. LIBRA programmet 

har hatt jevnlige dialogmøter og arbeidsmøter med disse prosjektene.  
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4. Programmets gjennomføring og leveranser 

 

4.1 Prosjekt LIBRA Felles arbeidsprosesser - 06.2014 til 03.2015 

 

Forprosjektet anbefalte at program LIBRA startet med å utarbeide felles arbeidsprosesser som 

grunnlag for det videre arbeidet i program LIBRA. Program LIBRA startet derfor  prosjekt 

LIBRA Felles arbeidsprosesser der leveransene var felles regionale hoved- og delprosesser inkl 

hovedmålsettinger for støttetjenestene i Helse Vest. Arbeidsprosessene med tilhørende 

informasjon ble veldig sentralt grunnlag for videre arbeid i program LIBRA.  

 

4.2 Prosjekt LIBRA Felles register og datadefinisjoner – 11.2014 til 01.2015 

 

Et annet område som forprosjektet anbefalte å starte med, var å definere hvilke registre 

(masterdata) som burde være felles innen LIBRA sitt område og hvordan disse burde etableres. 

Prosjektet Felles register og datadefinisjoner ble etablert, og prosjektet anbefalte felles registre 

for artikkel og avtale, fullmakt, kontoart og ekstern kunde. Disse anbefalingene ble tatt med som 

grunnlag i anskaffelse av systemløsning. Prosjektet utarbeidet også roller for forvaltning (data 

forvalter, data ansvarlig og data eier) med tilhørende styringsmodell. Dette ble tatt med i arbeidet 

med å etablere felles forvaltningsenhet og styringsmodell for LIBRA.  

4.3 Prosjekt LIBRA Anskaffelse – 03.2015 til 05.2017 

 

Foretakene i Helse Vest hadde siden 2003 benyttet Oracle Financials som felles regnskapsystem, 

og ved starten av program LIBRA ble det lagt til grunn at denne kontrakten skulle utvides til å 

omfatte felles innkjøp- og logistikkløsning også. Etter en juridisk vurdering ble det konkludert 

med at dette ikke var mulig, og Helse Vest måtte derfor gjennomføre anskaffelse av 

systemløsning for hele LIBRA-porteføljen. Dette økte omfanget for program LIBRA siden 

anskaffelsen skulle inkludere systemløsning for regnskap, budsjett, innkjøp og varelogistikk. I 

tillegg var det behov for systemløsning for konkurransegjennomføring- og 

kontraktsadministrasjon.   

 

Prosjekt LIBRA Anskaffelse ble etablert for å gjennomføre anskaffelsen. Prosjektet utarbeidet 

konkurransegrunnlag, gjennomførte konkurransen med evalueringer og forhandlinger som 

grunnlag for tildeling av kontrakt. Anskaffelsen ble delt inn i to delkontrakter; delkontrakt 1 som 

omfattet systemløsning for budsjett, regnskap, innkjøp og varelogistikk og delkontrakt 2 som 

omfattet systemløsning for konkurransegjennomføring og kontrakt. Delkontrakt 2 ble avlyst i 

juni 2015 fordi virksomhetsoverdragelsen fra Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF 

skjedde vesentlig raskere enn forutsatt. Dette fikk direkte konsekvenser for delkontrakt 2 da det 

ikke lenger forelå behov for teknologisk støtte for Helse Vest Innkjøp HF i den korte tiden som 

gjenstod før virksomhetsoverdragelsen ville være et faktum.  

 

I planen for prosjektet var det forutsatt at det var tilstrekkelig med to forhandlingsrunder. Det var 

imidlertid behov for flere forhandlingsrunder siden anskaffelsen var stor og omfattende. Dette 

resulterte i tilsammen fem forhandlingsrunder før leverandør kunne innstilles. Konsekvensen av 

flere forhandlingsrunder var også flere revideringer av tilbud og dermed evalueringer. Det var 

viktig å ha et godt evalueringsgrunnlag før beslutning om tildelingen kunne skje siden dette var 

en svært viktig beslutning for Helse Vest da kontraktstildelingen ville ha betydning for Helse 

Vest de neste 10 – 20 årene. Programstyret tildelte 18. april 2017 kontrakten til IBM Norge AS 

med SAP systemet og den siste versjonen SAP S/4HANA. Det ble tildelt både en 

tilpasningsavtale og en drifts- og vedlikeholdsavtale med ekstern drift av systemet.  
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Hovedpunktene fra evaluering og begrunnelse for hvorfor Helse Vest tildelte IBM kontrakten 

med SAP S/4HANA:    

 vurdert som en brukervennlig og komplett løsning 

 særlig styrke innen bestilling og vareforsyning (hovedprosessområde behov til leveranse)  

 dekket i det vesentlige kravene innen innkjøp og logistikk med standardfunksjonalitet 

 standard løsning støttet alle Helse Vest sine krav knyttet til e-handelsformater og 

standarder  

 høy grad av prosess støtte 

 basert på en felles database for alle områder.  

 tilgang til alle data i sann tid, (real time info) 

 godt integrert løsning med høy grad av prosesstøtte 

 

4.4 Prosjekt LIBRA Behov til leveranse – 06.2016 til 03.2018 

 

Leveransene fra prosjekt LIBRA Felles arbeidsprosesser synliggjorde at det var nødvendig å 

detaljere arbeidsprossene ytterligere innen hovedprosessområdet Behov til leveranse. Det var 

innen dette området det var fragmenterte prosesser fordi det var i bruk ulike systemløsninger. 

Prosjekt LIBRA Behov til leveranse ble startet for å standardisere noen av hovedprossene: 

Beskriv og prioriter innkjøpsbehov, Etabler og styr kategoribasert innkjøpsplan og Bestill vare 

og tjeneste. For sistnevnte prosess ble det også utarbeidet prinsipper for bestilling blant annet at 

bestiller og godkjenner skal være ulike personer (4 øyne prinsippet). Arbeidsprosessene ble 

dokumentert i styringssystemet QLM.   

4.5 Prosjekt LIBRA – lager og forsyningsplan – 08.2016 til 03.2017 

 

Et annet område som hadde både ulike arbeidsprosesser og ulike systemstøtte var lager- og 

forsyningsområdet i Helse Vest. Det manglet innsikt i nåsituasjonen i de ulike foretakene, og det 

var behov for en felles regional plan for lager og forsyning. Prosjekt LIBRA – Lager og 

forsyningsplan ble etablert for å utarbeide felles regional plan for lager og forsyning. Basert på 

nåsituasjonskartleggingene ble utfordringer dokumentert og satsningsområder utarbeidet. Flere 

av satsningsområdene er det blitt arbeidet med i de senere prosjektene i program LIBRA blant 

annet kompetanse, samhandling og felles arbeidsprosesser.   

4.6 Prosjekt LIBRA Regnskapsprosesser – 09.2016 til 06.2017 

 

Innen regnskapsområdet var det i bruk felles regnskapssystem og dermed var det også en del like 

arbeidsprosesser. Det var imidlertid behov for å dokumentere de og prosjekt LIBRA 

Regnskapsprosesser modellerte arbeidsprosesser til og med arbeidsflytnivå for samtlige 

regnskapsprosesser i Helse Vest. Prosjektet utarbeidet oversikt over sammenhenger mellom 

arbeidsprosesser og informasjonselementer, og oversikten var grunnlag for å drøfte 

avhengigheter og forutsetninger mellom prosess, informasjon (grunndata) og system med 

systemleverandøren IBM.  

4.7 Prosjekt LIBRA Forberedelse systemleveranse – 03.2017 til 09.2017 

 

Siden tidsplanen til prosjekt LIBRA Anskaffelse ble forlenget ble program LIBRA anbefalt å 

bruke tiden til å forberede foretakene i størst mulig grad før arbeidet med systemløsning skulle 

starte. Prosjekt LIBRA Forberedelse systemleveranse arrangerte feltstudier hos 

sykehusforetakene for kompetanseheving av interne nøkkelressurser hos Helse Vest og 

nøkkelressurser hos leverandør. Dette var svært nyttig og ga god verdi i det videre arbeidet. Det Han
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ble også gjort nødvendige avklaringer og kartlegginger knyttet til migrering, behov for 

styringsinformasjon, overgang til elektronisk handelsformat (EHF) for leverandører, 

fullmaktstrukturer samt periferiutstyr.  

4.8 LIBRA leveranseprosjekter - 08.2017 til 12.2021 

 

Etter at kontrakten var signert i mai 2017 startet arbeidet med IBM. Program LIBRA valgte å 

organisere arbeidet i fire leveranseprosjekter. Årsaken var stort omfang og høy grad av 

kompleksitet innen hvert område, og dermed behov for å sikre tilstrekkelig prosjektoppfølging. 

De fire leveranseprosjektene var prosjekt LIBRA Systemleveranse, prosjekt LIBRA 

Integrasjoner, prosjekt LIBRA Felles register og datagrunnlag og prosjekt Teknisk. De tre 

førstnevnte leveranseprosjektene varte fra august 2017 til utløpet av 2021. Prosjekt LIBRA 

Teknisk ble avsluttet når LIBRA 1 var levert siden det meste innen teknisk område da var 

overlevert til Helse Vest IKT. Arbeidet i leveranseprosjektene bygget videre på det forarbeidet 

som var gjort i de tidligere prosjektene samt det som var avtalt i kontrakten. Prosjekt LIBRA 

Systemleveranse ble organisert i arbeidsgrupper tilsvarende hovedprosessene. Flere av 

prosjektmedarbeiderne hadde deltatt i de tidligere prosjektene i programmet og hadde dermed 

god innsikt i arbeidet. Leveranseprosjektene leverte konfigurert løsning for LIBRA, 

prosessbeskrivelser og brukerdokumentasjon, migrerte data, integrasjoner, 

opplæringsdokumentasjon og opplæring, samt tekniske miljøer.   

4.9 Prosjekt LIBRA Forvaltning – 09.2017 til 02.2019 

 

Program LIBRA sin målsetting var å etablere felles forvaltning av arbeidsprosessene, felles 

registre og felles systemløsning. Prosjekt LIBRA Forvaltning ble igangsatt for å få etablert en 

felles operativ forvaltning. Fase 1 av prosjektet ble gjennomført fra september 2017 til februar 

2018. Prosjektet leverte anbefaling til organisering og organisasjonstilknytning som ble besluttet 

av Direktørmøtet i Helse Vest 29. januar 2018. Organisering av forvaltning av register, prosess 

og system blir samlet i en felles enhet lagt til Helse Vest IKT. Enheten fikk navnet LIBRA 

Forvaltning.  

Begrunnelsen for å samle forvaltningen i en felles enhet var at det ville gjøre Helse Vest best i 

stand til å få en felles faglig forvaltning av prosesser, register og system, og som også på best 

måte ville gjøre det mulig å se de tre nevnte områdene på tvers. Fase 2 av prosjektet ble 

gjennomført fra mars 2018 til februar 2019 der leveransene var etablering av den operative 

forvaltningen med beskrivelse av de ulike rollene.    

4.10 Prosjekt LIBRA Innføring – 09.2017 til 12.2021  

 

Prosjektet LIBRA Innføring sin første del hadde som oppgave å innføre felles arbeidsprosesser 

og systemstøtte innen regnskapsområdet (aktivitet til inntekt, bokføring til regnskapsrapporter) 

og budsjett med økonomirapporter (virksomhetsstyring) i alle foretak samt bestilling og 

vareforsyning (behov til leveranse) i Helse Stavanger. Del 2 av prosjektet var å innføre behov til 

leveranse for resterende foretak i Helse Vest. Alle innføringene ble gjennomført i tett samarbeid 

med de lokale prosjektene i foretakene.  

Prosjektet opplevde flere utfordringer i etterkant av innføringene, og de ble håndtert fortløpende 

både gjennom oppfølgingsmøter og via forvaltning. Løsningen for behov til leveranse ble også 

betydelig forbedret etter innføringen i Helse Stavanger spesielt for avviksbehandling av 

inngående faktura. Medarbeiderne både i Innføringsprosjektet, foretakene og prosjektet fikk 

etterhvert økt innsikt og kompetanse i løsningen og hva den krever i forhold til innføring Han
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inkludert forberedelser. Det utviklet seg et godt samarbeid på tvers av foretakene og stort ønske 

om å bidra med kompetanseoverføring spesielt i innføringsperioden. Det ble det lagt ned et 

betydelig arbeid sammen med foretakene i forberedelsene av innføringene. Dette medførte at 

siste innføringen som var Helse Bergen, som også er det største foretaket, gikk veldig bra.  

5. Nøkkeltall  

 

5.1. Økonomi 

 

Ved utgangen av 2021 har program LIBRA brukt 595 MNOK i investering og 125 MNOK i 

driftskostnader. I tillegg kommer ressursinnsatsen fra foretakene.  

 

Det ble inngått en fastpriskontrakt med IBM der siste produksjonssetting var 01. juni 2020, mens 

i revidert plan ble siste produksjonssetting 27. september 2021. Dette er en forlengelse på omlag 

14 måneder hensyntatt ferie. I tillegg er det inngått egne kontrakter med IBM Norge AS for 

vedlikehold og ekstern drift av systemet.     

 

 
 

Flere replanlegginger, prosjektforlengelser medførte økte kostnader til IBM og økte interne 

kostnader for Helse Vest. Det ble også gjennomført mange forbedringer og endringer i løsningen 

etter at den ble tatt i bruk samt at foretakene fikk bistand fra IBM etter produksjonssettingene. 

Løsningen for apotekvareflyt for SAV ble utvidet og medførte tillegg til kontrakt. Det samme 

gjorde nye behov innen nybygg.  

 

COVID 19 pandemien medførte tilnærmet stopp i arbeidet i nesten to måneder i tillegg til 

redusert effektivitet i tiden etterpå. Konsekvensen av dette ble endrede planer for 

produksjonssettingene som igjen førte til betydelig økte kostnader for Helse Vest.    

 

Budsjettet for programmet er godkjent av Porteføljestyret hvert år. Det samme er endringer.   

Måned: 12

795520 LIBRA - programledelse 12 554 4 699 0 4 699 4 389 0 4 389 310 16 942

795592 LIBRA - Systemleveranse 300 862 104 242 8 000 112 242 111 055 0 111 055 1 186 17 535 429 452

795593 LIBRA - Integrasjon 56 353 14 425 0 14 425 13 413 0 13 413 1 012 69 766

795594 LIBRA - Felles register og datagrunnlag 22 957 12 711 0 12 711 10 789 0 10 789 1 922 33 746

795595 LIBRA - Teknisk 28 646 1 156 0 1 156 1 232 0 1 232 -76 29 878

795611 LIBRA - Innføring LIBRA 1 9 002 4 325 0 4 325 6 797 0 6 797 -2 472 15 799

0

430 374 141 558 8 000 149 558 147 674 0 147 674 1 883 17 535 0 595 583

0

795520 LIBRA - programledelse 30 326 1 324 0 1 324 1 179 0 1 179 145 969 32 474

795592 LIBRA - Systemleveranse 29 281 24 238 0 24 238 22 227 0 22 227 2 011 51 508

795593 LIBRA - Integras jon 26 24 0 24 0 0 0 24 26

795594 LIBRA - Fel les  regis ter og datagrunnlag 77 20 0 20 21 0 21 -1 98

795595 LIBRA - Teknisk 12 196 3 865 0 3 865 3 690 0 3 690 175 15 886

795599 LIBRA - Forva l tning 1 276 0 0 0 0 0 0 0 1 276

795611 LIBRA - Innføring LIBRA 1 125 0 0 0 32 0 32 -32 157

795575 LIBRA - Behov til leveranse 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 2 422

795542 LIBRA - Anskaffelse 12 995 12 995

795573 LIBRA - Lager og forsyningsplan 1 785 1 785

795577 LIBRA - Regnskap prosess 599 599

795589 LIBRA - Forberedelse systemleveranse 630 630

795529 LIBRA - felles arbeidsprosesser 3 164 3 164

795537 LIBRA - felles registre 1 801 1 801

795xxx Resterende Innføringspros jekt 0

96 703 29 471 0 29 471 27 148 0 27 148 2 323 969 0 0 124 820

PROSJEKTKOSTNADER INVESTERING

SUM prosjekter 

 Estimat for 

gjenstående 

(2021) 

 Prognose  

(2021) 

 Avvik mot 

budsjett (2021) 
 Prognose 2022  Prognose 2023  Prognose 2024 

Kostnadsrapport - tall i hele 1000  Forbrukt t.o.m. 

2020 

 Godkjent 

Budsjett (2021) 

 Interne  omdisp 

(Budsjett '21) 

 Nytt 

omdisponert 

Budsjett (2021) 

 Forbrukt hittil i 

år (2021) 

 Interne  omdisp 

(Budsjett '21) 

 Nytt 

omdisponert 

Budsjett (2021) 

 Opprinnelig 

total-budsjett 

 Total prosjekt-

prognose 

Sum program LIBRA

Avvik -> overforbruk gir negative tall

 Prognose 2023 
 Opprinnelig 

total-budsjett 

 Total prosjekt-

prognose PROSJEKTKOSTNADER DRIFT

SUM prosjekter 

 Forbrukt hittil i 

år (2021) 

 Estimat for 

gjenstående 

(2021) 

 Prognose  

(2021) 

 Avvik mot 

budsjett (2021) 
 Prognose 2022  Prognose 2022 

Kostnadsrapport - tall i hele 1000  Forbrukt t.o.m. 

2020 

 Godkjent 

Budsjett (2021) 
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5.2. Gevinstrealisering 

 

Den initielle begrunnelsen for oppstart av LIBRA programmet var behovet for å få modernisert 

en utdatert systemportefølje innenfor områdene for å redusere risiko i flere dimensjoner. I 

forprosjektet ble det gjennomført en kartlegging av gevinstpotensialet i LIBRA på kr 125 MNOK  

pr år når programmet er ferdig implementert. Som det ble påpekt i forprosjektet vil det alltid 

være risiko for at en ikke klarer å hente ut effektene i sin helhet, og det vil ofte ta tid. Erfaringer 

fra andre store økonomi- og logistikk prosjekter viste at en i oppstartsfasen får negative effekter.  

Fra forprosjektet ble det identifisert et årlig gevinstpotensiale på opp til 125 MNOK der gevinstene 

skulle komme fra: 

 mer effektive arbeidsprosesser 

 organisering 

 systemstøtte 

 informasjon - beslutningsstøtte 

Gevinstene var definert innenfor følgende områder:  

 regnskap      13 mill. 

 budsjett        8 mill. 

 innkjøp      55 mill. 

 lagerstyring      48 mill. 

 MDM/Styringsinformasjon      1 mill. 

 SUM gevinstpotensial   125 mill. 

Forprosjektet påpekte at gevinstrealisering skulle foregå gjennom hele programperioden og i 

årene etter. Gevinstpotensialet ble uttrykt i lav, middels og høy realiseringsgrad etter hvor godt 

en klarte å gjennomføre endringene. I tillegg ble kalkylen gjort for en periode på 10 og på 15 år. 

Resultatet ble som tabellene under viser. 

 

Tabell 1: Gevinster LIBRA med 10 års horisont. 

Realiseringsgrad God Middels Lav

  - år 1 0 % -25 % -50 %

  - År 2 25 % 0 % 0 %

  - År 3 50 % 25 % 25 %

  - År 4 75 % 50 % 50 %

  - År 5 90 % 75 % 50 %

Nåverdi i hele mill. kroner ved 3,5% rente 249                 45                   -150               

Internrente 11 % 5 % -2 %
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Tabell 2: Gevinster LIBRA med 15 års horisont. 

Tabellene viser at det i begge tidshorisontene ble vurdert at det ville bli en periode med 0 eller 

negativ nytte de første årene etter innføring, men at full nytteeffekt skulle nås etter noen års drift.  

Programdirektivet sier følgende:  

«Det vil derfor her bli lagt til grunn at gevinsten det første året vil være negativ (-25%) for så å 

øke gradvis opp mot 75% realisering.  

 

Det største gevinstpotensialet hentes ut etter at programmet er avsluttet og når de felles 

prosessene og systemene er fullt ut implementert. Fra 2024 forventes det gevinst på kr 75 mill, 

gitt forutsetningen om 75 % gevinstuttak.» 

 

Dette gir følgende gevinstprofil: 

 

År 201

7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Estimert 

gevinst: 

10 

mill 

10 

mill 

 

-25 mill 

9 mill 34 mill 55 mill 75 mill 

 

Det har vært arbeidet med endring- og gevinst i ulike varianter i løpet av programmet og med 

størst fokus på endring. Innføringene har vært krevende og har medført at det ikke har vært 

kapasitet i foretakene til å gjennomføre null linjemålinger med dertilhørende gevinstberegninger.  

Arbeidet med endring- og gevint vil bli et viktig område i årene framover når foretakene nå 

bruker samme løsning og har fått erfaring i bruk av LIBRA. Det er utarbeidet måleindikatorer i 

regi av programmet som vil være viktig redskap i det videre arbeidet.   

 

Se kap 8.8 for vurdering og erfaring med endring- og gevinstarbeidet.  

 

5.3. Antall brukere  

 

Antall brukere pr januar 2022: 

Virksomhetsstyring: ca 1 000 brukere (inkl controllere og ledere) 

Bestillingsgodkjennere:  ca 2 800 brukere 

Økonomi: ca 900 brukere (inkluderer både regnskap og controllere)  

Behov til leveranse: ca 4 500 rekvirenter, ca 1 400 innkjøpere, ca 600 har roller innen lager 

 

Realiseringsgrad God Middels Lav

  - år 1 0 % -25 % -50 %

  - År 2 25 % 0 % 0 %

  - År 3 50 % 25 % 25 %

  - År 4 75 % 50 % 50 %

  - År 5 90 % 75 % 50 %

Nåverdi i hele mill. kroner ved 3,5% rente 547                 291                 11                   

Internrente 14 % 9 % 4 %
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6. Programmets fremdrift 

 

Programdirektivet ble godkjent i det første programstyremøtet som var 25. april 2014. Det har 

deretter vært to hovedrevisjoner av programdirektivet. Første hovedrevisjon ble gjort etter at det 

ble besluttet at programmet måtte gjennomføre en anskaffelse for alle systemer innen LIBRA 

porteføljen (v 2.0) og andre hovedrevisjon ble gjort etter kontraktsinngåelse med IBM (v 3.0). 

Endret framdriftsplan har vært en viktig årsak til at programdirektivet ble revidert.  

 

I første versjon av programdirektivet, v 1.0, var programmet planlagt avsluttet i 2019:  

Forvalting av felles grunndata og datadefinisjoner  (MDM)

Veikart – program for økonomi, innkjøp og logistikk

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Programledelse

Styringsinformasjon

Gevinsthøsting 

Felles prosesser 

Etablering/
planlegging

Prosjekt 2: Felles systemstøtte og prosesser for regnskap

Prosjekt  5: Felles systemstøtte og prosesser  for budsjett

Prosjekt 3: Felles systemstøtte og prosesser for konkurransegjennomføring og kontraktshåndtering
kontraktshåndtering

Prosjekt 5: Felles systemstøtte og prosess fra bestilling til betaling og lagerstyring av varer

Ytterligere kobling 
mellom 

aktivitet/personell/
økonomi

Organisering/
arbeidsdeling

Etablering/
planlegging

Etab/
Planl.

Teste/
konvertere

Imple-
mentere

Anskaffe

Anskaffe

Anskaffe Implementere

Implementere

Implementere

Forb.
implem.

Forvaltning av felles prosesser  

Prosjekt 1: Detaljere føringer for programmet

Felles registre og 
datadef. (MDM)

Etablering/
Planlegging    

Programetablering

Prosjekt 4: Felles systemstøtte og prosesser for fra bestilling til betaling og lagerstyring av varer

 
 

Veikartet under viser hvordan framdriften ble: 

 
 

Det vises til kap 10.3 for en mer detaljert oppsummering av framdriften i programmet.  Han
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Innføringsplanen som lå til grunn for kontrakten ble justert flere ganger. Tabellen nedenfor viser 

opprinnelig avtalt produksjonssettingsdato og reell produksjonssettingsdato: 

Foretak Opprinnelig 

dato 

Reell dato Kommentar 

LIBRA 1- Regnskap for 

alle foretak 

01.01.2019 01.04 2019 LIBRA 1 ble delt i tre 

produksjonssettinger: regnskap, 

budsjett, bestilling og 

vareforsyning i Helse Stavanger  

LIBRA 1 – Behov til 

leveranse (bestilling og 

vareforsyning) – Helse 

Stavanger 

01.01.2019 27.05.2019 LIBRA 1 ble delt i tre 

produksjonssettinger: regnskap, 

budsjett, bestilling og 

vareforsyning i Helse Stavanger  

LIBRA 1 – Behov til 

leveranse – Helse Fonna  

01.03.2020 01.12.2019 Ble produksjonssatt på LIBRA 1 

- opprinnelig planlagt 

produksjonssatt på LIBRA 2 

LIBRA 1 – Behov til 

leveranse – Helse Vest 

RHF 

01.06.2020 01.12.2019 Ble produksjonssatt på LIBRA 1 

- opprinnelig planlagt 

produksjonssatt på LIBRA 2 

Budsjett – del 1 01.01.2019 26.06.2020 Opprinnelig planlagt levert som 

en del av LIBRA 1  

Oppgradering fra LIBRA 

1 til LIBRA 2 samt 

versjonsoppgradering til 

1909 (Helse Stavanger, 

Helse Fonna, Helse Vest 

RHF) 

01.11.2019 25.01.2021 Opprinnelig planlagt 

produksjonssatt samtidig med 

Helse Bergen. 

Versjonsoppgradering kom i 

tillegg.  

LIBRA – Behov til 

leveranse Helse Førde  

01.03.2020 01.03.2021  

LIBRA – Behov til 

leveranse - Helse Vest 

IKT   

01.06.2020 01.03.2021  

Sjukehusapoteka Vest 

del 1 

01.06.2020 10.05.2021 Del 1 omfattet bestilling av 

forbruksvarer 

Sjukehusapoteka Vest 

del 2 

01.06.2020 23.08.2021 Del 2 løsning for apotekvareflyt 

for  Sykehusekspedisjonen 

LIBRA – Behov til 

leveranse - Helse Bergen 

01.11.2019 27.09.2021  

 

Prosjekt LIBRA Innføring og de lokale innføringsprosjektene har måttet tilpasse sine planer etter 

avtalte plan endringer i kontrakten.    

 

7. Oppnåelse av programmets mål 

 

Programmets visjon er:  «Fremme helse og livskvalitet gjennom effektive støtteprosesser» 
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7.1. Overordnet måloppnåelse 

 

Fra programdirektivet: 

 

Felles arbeidsprosesser og felles forvaltning: 
 

LIBRA sine mål er:  

 foretakene skal ha felles arbeidsprosesser innen økonomi, innkjøp og logistikk  

o foretakene i Helse Vest har etablert felles forvaltning og felles arbeidsprosesser 

basert på  beste  praksis arbeidsprosesser  

o foretakene i Helse Vest har etablert felles forvaltning for felles registerhåndtering 

(MasterDataManagement) innen økonomi, innkjøp og logistikk 

 

Måloppnåelse: 

Program LIBRA har utarbeidet felles arbeidsprosesser som er inndelt i hovedprosessområder 

med delprosesser. I tillegg ble det utarbeidet målsettinger innen hvert av hovedprosessområdene.  

 
 

Arbeidsprosessene med aktivitetsbeskrivelser ble justert i forhold til systemløsningen og ble 

dokumentert i prosessstyringsverktøyet QLM. Hovedprosessområde Forvaltning er også kommet 

i tillegg.  

 

Program LIBRA utredet strategisk retning og framtidig organisering av felles forvaltningsenhet i 

Helse Vest med ansvar for forvaltning av felles arbeidsprosesser, felles systemløsning og felles 

masterdata. Programmet operasjonaliserte de ulike rollene i forvaltningsenheten, og enheten 

LIBRA Forvaltning ble etablert i Helse Vest IKT. Det var Helse Vest IKT som hadde ansvaret for 

etablering av LIBRA Forvaltning som startet opp 1. juli 2018.   

 

For å ivareta forvaltning og videreutviklingen etter at programmet er avsluttet, ble det også 

utarbeidet styringsmodell for LIBRA:   Han
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Felles systemer som understøtter felles abeidsprosesser 

LIBRA sine mål er 

 foretakene skal benytte felles systemer som understøtter de felles arbeidsprosessene  

o innføre systemer og teknologi som understøtter arbeidsprosessene 

o vurdere systemstøtte innenfor  områder som i dag mangler systemstøtte  

o innføre effektive  prosesser og systemer som forenkler  arbeidsdagen 

o optimalisere systempark og informasjonsflyt innen økonomi, innkjøp og logistikk  

o sikre gode grensesnitt for tilgjengeliggjøring og utveksling av informasjon  

 

Måloppnåelse:  

Felles systemløsning som understøtter felles arbeidsprosesser er innført i alle foretakene i Helse 

Vest i perioden april 2019 til september 2021.  Felles systemløsning inneholder SAP versjon 

1909 standard løsning konfigurert for Helse Vest med tilhørende tilpasninger. Det er også tatt i 

bruk en rekke integrasjoner mot andre fagsystem.    

 

Program LIBRA har tilrettelagt systemstøtte for områder som Helse Vest tidligere ikke hadde 

systemstøtte for:  

 integrert løsning for fullmakter  

 løsning for lokale lager – tatt i bruk innen noen lab-lager  

 løsning for konsern intern handel 

 løsning for kostnadsbasert fakturering (RRB-fakturering) der en inngående faktura kan 

føres mot en kostnadskonto (f.eks. forskning) og automatisk viderefaktureres via en 

salgskontrakt til en kunde 

 transportplanlegging 

 

Innføring av ny løsning med felles arbeidsprosesser og felles systemløsning er krevende. SAP-

løsningen er et stort ERP-system som har store krav til korrekte masterdata. Alle foretakene i Han
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Helse Vest har tatt løsningen i bruk. Tilbakemeldingene fra foretakene er at innen noen områder 

er arbeidsprosessene blitt forenklet, mens innen andre områder oppleves de som mer tungvindte. 

Det er bygget en solid grunnmur og gode muligheter for i årene framover å videreutvikle, 

forbedre og effektivisere både arbeidsprosesser og løsning.  

 

Optimalisere systempark og informasjonsflyt innen økonomi, innkjøp og logistikk, og å sikre 

gode grensesnitt for tilgjengeliggjøring og utveksling av informasjon er oppnådd gjennom en 

helhetlig løsning som dekker omfanget til LIBRA. Dette er en komplett løsning med høy grad av 

systemstøtte og godt integrerte moduler med særlig styrke innen bestilling og vareforsyning.  

 

I arbeidet med integrasjoner  er det vektlagt gjenbruk av integrasjoner i tillegg til at de er godt 

dokumenterte. Helse Vest IKT har også etablert rutiner for overvåking av integrasjonene.  

 

Det er levert 28 integrasjoner i LIBRA 1 og  20 av 24 integrasjoner i LIBRA 2. Resterende fire 

integrasjoner ferdigstilles i nytt prosjekt, LIBRA fase 2. I LIBRA 1 var det for det meste 

eksisterende integrasjoner som ble tilpasset og teknologisk modernisert, mens det i LIBRA 2 var 

utvikling av nye integrasjoner mot fagsystem som det tidligere ikke hadde vært integrasjoner 

mot.  

 

Redusere risiko, bedre styringsinformasjon og strategisk retning: 
LIBRA sine mål er å redusere virksomhets-, teknisk- og leverandørrisiko for Helse Vest, sikre 

mer nøyaktig, relevant og enhetlig styringsinformasjon som  baserer seg på felles definerte 

grunndata og å sette strategisk retning for området basert på gjeldende virksomhetsstrategi.  

 

Måloppnåelse: 

Det er inngått kontrakt med IBM som implementeringspartner inkl underleverandøren SAP som 

leverer programvaren. Dette er store globale leverandøre og vurderes som solide leverandører 

med lav leverandør risiko. SAP utvikler løsningen, og mange store virksomheter bruker SAP. 

SAP S4/HANA er bygget på en teknologisk moderne plattform.  

 

Følgende systemer er faset ut:  

 Oracle Financials regnskapssystem 

 Fics innbetaling  

 Visma fakturabehandling  

 Visma bestilling og lager 

 Merida innkjøp og faktura 

 FarmaPro for Sykehusekspedisjonen 

 eHandelsplattformen fra TradeShift 

 Fakturel 

 OKRA 

   
Det er arbeidet med å tilrettelegge for å sikre mer nøyaktig, relevant og enhetlig 

styringsinformasjon som baserer seg på felles definerte grunndata. Felles løsning og felles 

database gir enhetlig styringsinformasjon, og informasjonen er tilgjengelig i sanntid. Kvaliteten 

på grunndata/masterdata er avgjørende for å få nøyaktig styringsinformasjon. Dette området må 

det arbeides mer med i tiden framover.  

 

Strategiske mål i programdirektivet som LIBRA er bygget på er både fra Helse 2020 og  

Teknologiplanen med fokus på konsolidering og sanering av system med tilhørende Han
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gevinstrealisering. I tillegg inngår arbeidet som er gjennomført med felles arbeidsprosser som 

tiltak i forhold til Helse 2035 og punkt 4.3 i tiltaksplanen ”Utarbeide regionalt styringssystem for 

prosessforbedring» med «ein felles plattform for  prosessmodellering, standardisering, 

kontinuerleg forbetring, og å utvikle felles regionale arbeidsprosessar med tydelig 

prosesseigarskap og forvaltningsansvar.»  

7.2. Måloppnåelse pr. hovedprosessområde 

 

Virksomhetsstyring 

Innen prosessområdet virksomhetsstyring er det definert felles arbeidsprosesser for budsjettering 

og opprettelse av styringsinformasjon. Prosessene er delvis tatt i bruk og løsningen er ikke 

komplett i henhold til målsettingen i LIBRA.  

 

Hva inngår i løsningen: 

 løsning for driverbasert årsbudsjettering, i liten grad tatt i bruk  

 løsning for investeringsbudsjett er ferdigstilt 

 tilpassede økonomirapporter er utviklet og tatt i bruk 

 organisasjonsstruktur i LIBRA og løsning for fullmaktshåndtering 

  

Hva gjenstår:  

 løsning for prognose og simulering 

 løsning for aktivitets- og tiltaksbudsjett 

 

I tillegg er det tilrettelagt og tatt i bruk rapporter og styringsinformasjon i sanntid.  

 

Aktivitet til inntekt 

Prosessområdet aktivitet til inntekt er tydeliggjort, dokumentert og forbedret gjennom 

utarbeidelse av felles arbeidsprosesser.  

 

Hva inngår i løsningen: 

 løsning for behandling av salgsordre 

 integrasjoner mot relevante fagsystemer for å levere salgsordregrunnlag og 

legemiddelbestillinger fra Meona og Tønsys 

 utgående fakturering for organisasjonskunder og personkunder inkludert e-faktura til 

personkunder 

 utgående varelogistikk for Sykehusekspedisjonen i Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest 

IKT 

 relevante integrasjoner for Sjukehusapoteka Vest, herunder integrasjoner mot varerobot 

 

Hva gjenstår:  

 felles fakturaproduksjon 

 

Løsning for håndtering av varesalg for Sjukehusapoteka Vest er en utvidelse av omfanget. 

 

Behov til leveranse 

Innen behov til leveranse er det levert en felles lager- og forsyningsplan med satsningsområder 

der flere av satsingsområdene er gjennomført i regi av program LIBRA. Programmet har 

utarbeidet felles arbeidsprosesser med aktivitetsbeskrivelser og felles systemløsning som er 

innført. Løsningen er basert på felles prinsipper for prosess og systemløsning.  
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Hva inngår i løsningen: 

 arbeidsprosess for å beskrive og prioritere innkjøpsbehov 

 bestilling av varer og tjenester innen en rekke fagområder 

 lager og vareforsyning (varemottak, plukk og pakk, retur, materialplanlegging m m) 

 løsning for aktiv forsyning 

 løsning for lagervedlikehold utover sentrallager (lokale lagre) 

 tilrettelagt for automatisering 

 intern transportsporing og transportplanlegging 

 løsning for sentralt kollimottak 

 lagerintegrasjoner for SAV 
 

Hva gjenstår:  

 videre ibruktagelse og innføring av løsningen 

 effektivisering og forbedring av løsningen   

 lagerintegrasjoner mot system for behandlingshjelpemidler og medisinskteknisk utstyr, 

Medusa 

 

I løpet av programmets gjennomføringstid har det tilkommet nye behov innen nybygg. Disse er 

påbegynt. For Sjukehusapoteka Vest gjenstår utvidelser av løsningen for 

publikumsekspedisjonen og produksjonsavdelingen. 

 

Bokføring til regnskapsrapport 

Program LIBRA har utarbeidet felles arbeidsprosesser med aktivitetsbeskrivelser og felles 

systemløsning som er tatt i bruk. Det har vært fokus på forenkling og automatisering av 

regnskapsprosessene. 

 

Hva inngår i løsningen:  

 behandle regnskapsbilag 

 løsning for økonomisk anleggshåndtering 

 periodeavslutning og og årsoppgjør 

 løsning for konsolidering og løsning for konsernintern handel 

 regnskapsrapporter 

 integrasjoner mot bank og forsystemer som leverer regnskapsinformasjon 

  

Hva gjenstår:  

 prosjektregnskap (tatt ut av omfang) 

 

Forvaltning  

Det er utarbeidet arbeidsprosesser for forvaltning av grunndata (masterdata) og systemløsning for 

dataforvaltning. Retningslinjer, rollebeskrivelser og ansvarsmatrise for en felles 

forvaltningsenhet er utarbeidet som grunnlag for etablering av forvaltningsenheten LIBRA 

Forvaltning.  

 

Hva inngår i løsningen: 

 dataforvaltning av sentrale grunndata (masterdata) i LIBRA 

 skjema og rutiner for innmelding av endringer i grunndata (masterdata) 

 integrasjoner for deling av masterdata 

 løsning for import av varekataloger 

 navnestandard for harmonisert artikkelregister 
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Hva gjenstår: 

 detaljering og ytterligere forbedring av arbeidsprosesser for forvaltning av masterdata 

 opsjon for master data management system er utløst, men ikke konfigurert og tatt i bruk. 

LIBRA Forvaltning må vurdere når det er hensiktmessig å ta opsjonen i bruk.    

 

7.3. Endringer i plan og omfang  

 

I løpet av programmet har det oppstått hendelser som har påvirket omfanget samt at brukernes 

behov er blitt endret. Konkurransgrunnlaget for anskaffelsen var ferdig i oktober 2015, og Helse 

Bergen som siste foretak tok i bruk løsningen 27. september 2021. Det var vanskelig å forutse 

alle behovene og endringene som ville finne sted over en tidsperiode på seks år, noe som har 

medført endringer i forhold til definerte behov og omfang.   

 

Endringer underveis som har påvirket omfang 

 anskaffelsesfaglige vurderinger medførte at hele systemporteføljen innen regnskap, 

budsjett, innkjøp og vareforsyning inngikk i anskaffelsen noe som økte programmets 

omfang 

 etableringen av Sykehusinnkjøp HF medførte at verktøy for konkurransegjennomføring 

og kontraktsadministrasjon (KGV/KAV) ble tatt ut av omfang sammen med en del av 

prosessene knyttet til anskaffelser og kategoristyring  

 etableringen av LIBRA Forvaltning medførte at arbeidsprosesser, roller og 

ansvarsfordeling knyttet til dataforvaltning måtte tydeliggjøres, og dermed ble det 

opprettet et ekstra hovedprosessområde for forvaltning 

 legemiddelforsyning for Sykehusekspedisjonen i SAV ble langt mer omfattende enn det 

som opprinnelig var en del av kontrakten fordi omfanget av løsningen ble utvidet for å 

dekke behovene. En egen endringsordre ble signert og i tillegg ble det gjennomført 

mange forbedringer i løsningen etter at den var tatt i bruk 

 byggeprosjekter i Helse Vest utløste behov for endringer og tillegg i LIBRA-løsningen:  

 varelagerheiser i Nye SUS medførte nye krav til logistikkløsningen i SAP og 

mange nye integrasjoner mot styringssystemet til varelagerheisene. Analyse, 

design, utvikling og test av LIBRA-delen ble tatt inn i omfanget i program LIBRA 

 prosjektet Operasjonsplanlegging og sterilforsyning baseres på en arkitektur og et 

konsept der fagsystemene benyttes til spesialiserte oppgaver og logistikk utføres i 

LIBRA (SAP). Analyse av nye behov knyttet til operasjonsplanlegging og 

sterilforsyning ble tatt inn i omfanget i program LIBRA 

 løpende endringer meldt fra foretakene som er implementert som tillegg i løsningen 

gjennom løsningssaker 

 oppgradering til SAP versjon 1909 i LIBRA 2 

 etablering av nye tekniske miljøer og eget øvingsmiljø til bruk for foretaksressursene 

 

Endringer til plan 

LIBRA 1 var en regional løsning som inneholdt regnskap, budsjett, innkjøp og logistikk med 

nødvendige integrasjoner for å få en arbeids- og informasjonsflyt for alle foretakene på regnskap 

og budsjett og første foretak på ny innkjøp- og logistikkløsning. 

 

LIBRA 1 var opprinnelig planlagt produksjonssatt som en produksjonssetting, men ble delt i tre 

produksjonssettinger:  

 innføring av regnskapsløsning og tilpassede økonomirapporter i alle foretak 

 innføring av bestilling og vareforsyning (behov til leveranse) i Helse Stavanger Han
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 delvis innføring av budsjettløsning (virksomhetsstyring) i alle foretak 

 

De viktigste grunnene til endringen var: 

 lang modningstid for både Helse Vest og IBM i forhold til spesifikasjonsarbeid 

 tekniske utfordringer (tilrettelegging av miljø og responstider mot Manila) 

 forsinket oppstart av akseptansetest fordi løsningen ikke var klar i tide 

 gjennomføring av akseptansetesten trakk ut i tid på grunn av mange feil i tilpasningene 

særlig innen bestillingsområdet, og i tillegg var kvaliteten på testdata mangelfull  

 migrering av masterdata tok mer tid enn planlagt 

 utvikling av integrasjoner var mer tidkrevende enn forutsatt 

 

LIBRA 1 ble replanlagt fire ganger.  

LIBRA 2 var en utvidelse av funksjonalitet og integrasjoner av LIBRA 1 for å oppnå en mer 

helhetlig logistikkløsning. I tillegg var hensikten å få erfaring fra produksjonsetting og bruk av 

LIBRA 1 i foretakene som kunne tas med i spesifisering og leveranse av LIBRA 2. 

LIBRA 2 skulle påbegynnes i parallell med LIBRA 1, men for å sikre framdriften på LIBRA 1, 

ble oppstarten av LIBRA 2 utsatt til etter at LIBRA 1 var ferdigstilt. For å ta ned risiko og ta inn 

igjen noe av forskyvningene som hadde oppstått, ble utrullingsrekkefølgen endret. Helse Fonna 

og Helse Vest RHF ble produksjonssatt på LIBRA 1 i stedet for LIBRA 2 som opprinnelig 

planlagt.  

I forhold til den reviderte planen av LIBRA 2, oppstod det ytterligere forskyvelser på ti måneder.  

De viktigste grunnene til forsinkelsen var: 

 mye etterarbeid av migrerte data etter produksjonssettingen i Helse Fonna 

 omfanget av LIBRA 2 ble utvidet til også å omfatte en oppgradering til ny versjon av 

SAP, versjon 1909 

 innføring av ny arbeidsmetodikk med overgang fra fossefall til agil arbeidsmetodikk var 

tidkrevende  

 COVID 19 pandemien medførte betydelig forsinkelse og redusert effektivitet 
 utfordringer i forhold til fremdrift på integrasjonene (leveranser fra tredjeparts 

leverandører og tekniske utfordringer)  
 

Det ble gjort en hovedrevisjon av LIBRA 2 planen før oppstart av LIBRA 2. Denne ble  

replanlagt tre ganger under gjennomføringen av LIBRA 2.  

Omfang og framdrift i forhold til løsningen for apotekvareflyt for Sykehusekspedisjonen i SAV 

samt avhengigheter mellom integrasjoner og migrering av data, gjorde at planen for 

produksjonssetting i SAV også ble endret. Som risikoreduserende tiltak for å unngå ytterligere 

forsinkelser og sette avtalt dato for produksjonssetting av Helse Bergen i fare, ble det besluttet å 

dele produksjonssettingen av SAV-løsningen i to deler med løsning for apotekvareflyt som siste 

del.    

Året 2021 var det store innføringsåret av LIBRA i Helse Vest, og program LIBRA gjennomført i 

alt fem omfattende produksjonssettinger: 

 25. januar 2021: produksjonssetting av LIBRA 2 og oppgradert versjon 1909 

 1. mars 2021: innføring av bestilling og vareforsyning (behov til leveranse) i Helse Førde 

og Helse Vest IKT Han
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 10. mai 2021: innføring av bestilling av forbruksvarer i SAV 

 23. august 2021: innføring av apotekvareflyt/legemiddellogistikk for 

Sykehusekspedisjonen i SAV 

 27. september 2021: innføring av behov til leveranse i Helse Bergen 

 

Det å gjennomføre alle disse fem produksjonssettingene så pass tett var en svært ambisøs plan 

som lot seg gjennomføre takket være imponerende innsats fra prosjektdeltagerne og foretakene.  

 

COVID 19 pandemiens påvirkning på programmet 

Arbeidet i program LIBRA ble sterkt rammet av COVID 19 pandemien. Foretaksressursene i 

LIBRA programmet fra lagerområdet ble tilbakeført til driftsoppgaver uten forvarsel 13. mars 

2020. I tillegg ble resterende prosjektmedarbeidere henvist til hjemmekontor, og med stengte 

skoler og barnehager og reiseforbud, ble produktiviteten i programmet ytterligere redusert. Noen 

foretaksressursene ble etter noen uker gradvis tilbakeført til prosjektarbeid. Dette medførte en 

anslått forsinkelse på 6 - 7 uker på LIBRA 2 samt redusert effektivitet i lang tid grunnet bruk av 

hjemmekontor.  

 

COVID 19 pandemien satte store begrensninger i forhold til fysisk samlokalisering i 

programmet. Dette vanskeliggjorde felles samlinger i forbindelse med spesifisering av løsning, 

gjennomføring av opplæring av superbrukere og instruktører samt gjennomføring av 

akseptansetest. Disse aktivitetene ble på grunn av smittesituasjonen og smittevernregler i stor 

grad gjennomført virtuelt. Dette medførte behov for betydelig mer koordinering og merarbeid for 

prosjektene, samt at kvaliteten særlig på opplæringen ble dårligere.   

 

Produksjonssettinger måtte også gjennomføres under strengt smittevernregime og med svært 

begrenset fysisk samlokalisering. Dette fikk konsekvenser spesielt under produksjonssettingen av 

LIBRA 2 og Behov til leveranse i Helse Førde, og medførte krevende forberedelsesarbeid, 

krevende gjennomføring av produksjonssettingen og krevende oppfølging etterpå. De som deltok 

under produksjonssettingen satt på ulike lokasjoner og flere var på hjemmekontor, få 

ledelsesressurser fra programmet var tilstede i Førde, IBM satt på hjemmekontor og det var svært 

begrenset med støtteressurser i foretaket til å bistå brukerne.  

 

Det vises til vedlegg 10.4 for oversikt over gjennomførte replanlegginger etter 

systemanskaffelsen. 

 

8. Vurdering, evaluering og erfaringsdeling 

 

Det er gjennomført mye godt forberedelsesarbeid i prosjektene og planleggingsarbeid på ulike 

nivåer da erfaringen er at programmet har hatt stor nytte av det i det videre arbeidet. Det har vært 

tett oppfølging, vært gjort kontinuerlige vurderinger og i tillegg har det vært gjennomført flere 

evalueringer. Program LIBRA vil trekke fram noen områder med forslag til læringspunkter som 

kan være spesielt nyttige for framtidig prosjektarbeid.  

 

8.1. Felles arbeidsprosesser 

 

Ved oppstart av programmet fikk arbeidsgrupper med deltakere fra alle foretakene i oppgave å 

utarbeide felles arbeidsprosesser på overordnet nivå. Fokus ble lagt på ledende praksis, 
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målsetninger for prosessene og de viktigste stegene i hver prosess. Dette arbeidet ga et godt 

grunnlag for å definere omfang for anskaffelsen og sikre at foretakene hadde et felles bilde av 

fremtidig situasjon innen LIBRA området. Arbeidsprosessene dannet grunnlag for videre arbeid 

med brukerhistorier og behovsbeskrivelser og ble lagt ved som bakgrunnsinformasjon i 

konkurransegrunnlaget. 

 

Sammen med systemleverandøren ble det utarbeidet en løsningsstrategi som bygget på 

prosessdrevet design. Arbeidsprosessene ble avstemt mot SAP beste praksis og ble videre 

detaljert med rollebeskrivelser og aktivitetsbeskrivelser. LIBRA-løsningen ble konfigurert ut fra  

arbeidsflytdiagrammene og beskrivelsene av forretningsroller ble førende for oppsett av 

systemtilgang. Systemdokumentasjon for løsningen ble knyttet opp mot arbeidsprosessene og det 

samme ble brukerdokumentasjon. 

 

Under innføringen av løsningen ble arbeidsprosessene benyttet til å strukturere gapanalyser for 

endringsarbeid. Det ble også gitt opplæring i arbeidsprosessene samtidig med opplæring i 

system.   

 

Vurdering 

Arbeidet med å få fram felles arbeidsprosesser var tidkrevende. Det var vanskelig å oppnå 

enighet og forståelse på tvers av foretakene i forhold til utforming.  

 

Arbeidet og forståelsen for oppbygging og innhold krevde lang modning. Likevel ga dette 

arbeidet følgende verdi: 

• viktig at foretakene hadde et felles bilde av fremtidig situasjon 

• prinsipielle avklaringer ble tatt tidlig 

• regionale felles føringer ble beskrevet og besluttet 

• bidro til definisjon av omfang for anskaffelse og innføring 

• sikret god felles tilnærming i videre arbeid 

• god støtte ved utforming og innføring av løsningen 

• prosessdrevet systemdesign 

• økt fokus på felles løsning og felles datagrunnlag 

 

Læringspunkter 

Program LIBRA hadde god erfaring med å definere felles arbeidsprosesser på tvers av foretakene 

i forkant av anskaffelsen. Arbeidsprosessene ga et godt utgangspunkt, og også god støtte ved 

utforming og innføring av løsningen. Programmet har hatt stor nytte av å utforme prosessene til 

tross for at dette er tids- og arbeidskrevende og selv om de måtte justeres og detaljeres etter at 

anskaffelsen var gjort. Det er viktig at dette arbeidet gjøres i starten av prosjektet for å sikre en 

god felles tilnærming i det videre arbeidet.  

 

8.2. Anskaffelse av systemløsning  

 

Anskaffelse av systemløsning i LIBRA hadde stort omfang, var  omfattende og hadde høy grad 

av kompleksitet. Det ble derfor lagt vekt på å få avklart omfang og tilnærming før en startet opp 

arbeidet. Dette ble gjort gjennom utformingen av en anskaffelsesstrategi.  

 

Anskaffelsstrategien ga viktige føringer i forhold til: 

 systemløsning: det skulle anskaffes en helhetlig løsning med tett integrerte moduler 

 anskaffelsen skulle deles inn i to delkontrakter der system for  

konkurransegjennomføring/kontraktsadministrasjon ble skilt ut i en egen delkontrakt Han
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 anskaffelsen skulle gjennomføres i henhold til prosedyren konkurranse med forhandling 

 Statens standardavtaler skulle benyttes som kontraktsform 

 

I forkant av anskaffelsen ble det som tidligere nevnt utarbeidet felles arbeidsprosesser. Det ble i 

tillegg utarbeidet personas som del av kommunikasjonsarbeidet. Personas er fiktive brukere som 

representerer sentrale roller. Basert på arbeidsprosessene og personas ble det utarbeidet 

brukerhistorier som del av konkurransegrunnlaget. Brukerhistoriene var konkrete eksempler på 

hvordan de ulike arbeidsoppgavene skulle utføres. 

 

Basert på brukerhistoriene ble det definert behov for systemstøtte, behovsbeskrivelser, under 

utførelse av de ulike aktivitetene i brukerhistorien. Behovsbeskrivelsene erstattet de tradisjonelle 

kravene i kravspesifikasjonen.  

 

Vurdering 

Anskaffelsesstrategien ga viktige føringer og rammer for prosjekt LIBRA Anskaffelse og 

gjennomføringen av konkurransen. Disse avklaringene bidro til å sikre framdrift, målrettet arbeid 

og realistiske forventninger. Anskaffelsesstrategien var et viktig styringsdokument for den videre 

prosessen.  

Hensikten med å benytte behovsbeskrivelser i stedet for krav var å gi større åpning for at 

leverandørene kunne tilby sin beste løsning og ikke bli begrenset av rigide krav. Det var også en 

forventning om at Helse Vest da i større grad skulle gi åpning for bruke standardløsning og 

unngå for mange tilpasninger. Arbeidsprosessene og brukerhistoriene var en nyttig tilnærming 

for å identifisere behovene.  

 

Læringspunkter 

Anskaffelsstrategien var et nyttig styringsdokument ved utforming av konkurransegrunnlaget. 

Det manglet en mal i Helse Vest for hva en anskaffelsstrategi burde inneholde, og dokumentet 

ble derfor utarbeidet basert på  kompetansen i programmet.   

Arbeidsprosesser, brukerhistorier og behovsbeskrivelser ga en god og strukturert tilnærming til 

utforming av konkurransegrunnlaget og begrenset antall krav betraktelig i forhold til en mer 

tradisjonell kravspesifikasjon. Tilbyderne fikk større rom og fleksibilitet til å tilby den løsningen 

de hadde i stedet for å måtte gjøre tilpasninger for å imøtekomme kravene. Imidlertid viste det 

seg at tilbyderne ikke var vant med denne måten å gjøre det på, noe som medførte en del runder 

før en fikk svart ut behovsbeskrivelsene på ønsket form. 

Til tross for denne måten å utforme konkurransegrunnlaget på ble det gjort langt flere 

tilpasninger til standardløsningen i arbeidet med tilretteleggingen for Helse Vest enn forventet.  

 

8.3. Konfiguering av løsning, integrasjonsarbeid og migrering 

 

Leveransene fra de første prosjektene i programmet, LIBRA kontrakten og andre forberedende 

aktiviteter var grunnlaget for arbeidet i leveranseprosjektene. Det var et stort og omfattende 

arbeid å detaljere arbeidsprosessene, få innsikt i SAP og forstå konsekvensene i forhold til 

forretningsbehovene og arbeidsprosessene, bli enige om løsningen og vurdere behov for 

tilpasninger i forhold til standard løsning, dokumentere og teste LIBRA-løsningen.  
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Vurdering 

I tillegg til at det var mye å sette seg inn i for prosjektmedarbeiderne, brukte IBM også tid på å 

forstå Helse Vest og forretningsbehovene. Helse Vest hadde forventninger om at IBM skulle 

være mer rådgivende i forhold til prosess og løsningsvalg. Helse Vest hadde i stor grad bemannet 

prosjektet med interne ressurser som hadde lite kompetanse på SAP, men god faglig innsikt. 

Basert på erfaringene i LIBRA 1 ble derfor teamet i LIBRA 2 styrket med innleide arkitekter 

med SAP kompetanse. 

 

I gjennomføringen av anskaffelsen og i oppstarten av leveranseprosjektene var program LIBRA 

opptatt av og fokuserte på at Helse Vest skulle bruke en mest mulig standard løsning. Det ble 

likevel en del tilpasninger, og flere enn det som var hensyntatt i opprinnelig kontrakt. Årsaken 

var i flere tilfeller at standard løsning ikke dekket forretningsbehovene til Helse Vest, og at det 

var enklere å tilpasse løsningen enn å endre oppgave/ansvarsfordeling i foretakene. For området 

virksomhetsstyring var modulen i SAP innen budsjett, BPC, et skall der alt måtte tilpasses. Det 

ble lagt ned et betydelig arbeid fra mange, og løsningen ble bygget ut fra de prinsipper og 

målsettinger som var besluttet. Imidlertid viste det seg at det var store ulikheter i 

arbeidsprosessene på tvers av foretakene i tillegg til at det var krevende å få til en god 

systemløsning.      

 

I spesifiseringen av LIBRA - løsningen var det få løsningsmessige avklaringer som ble eskalert 

fra arbeidsgruppene fordi prosjektmedarbeiderne opplevde at det var slik løsningen måtte 

utarbeides for å dekke behovene til foretakene. Eskalering kunne vært benyttet for å få 

gjennomført vurdering av om det var løsningen eller oppgave/ansvarsdeling i foretakene som 

måtte endres. Det var også hele tiden knapt med tid noe som vanskeliggjorde tidsbruken av 

utredninger og vurderinger.   

 

Hovedområdene det er tilpasninger innen:  

 økonomi rapportene er tilpasset til Helse Vest (utarbeidet i eget rapporteringsvertøy av 

IBM) 

 budsjettløsningen BPC viste seg å være et skall der alle maler måtte tilpasses Helse Vest 

 handlevogn har mange tilpasninger, spesielt behov for begrensningen på brukers 

kostnadssted  

 løsning for eksternt vaskeri i Helse Bergen  

 legemiddel logistikk/apotekvareflyt for Sykehusekspedisjonen i SAV 

 fullmakter og bestillingsgodkjenning 

 

I LIBRA-løsningen var det nødvendig å utarbeide helt ny økonomistruktur. Dette innebar at også 

mange andre tilgrensende systemer måtte få endret sine data. Det ble lagt ned et omfattende 

arbeid med å dokumentere sammenhenger og detaljere planer for å gjennomføre endringer i blant 

annet MOT porteføljen og Samlepunktet. Det var viktig med korrekte data for å sikre at tilganger 

ikke ble berørt og at det ikke medførte konsekvenser for pasientbehandlingen når LIBRA-

løsningen skulle tas i bruk.    

 

Erfaring med integrasjonsarbeid er at det ofte er avhengigheter til tredjeparts leverandører og 

deres ledetid for tekniske endringer for integrasjon. Det samme har integrasjonsarbeidet i 

program LIBRA opplevd. Flere leverandører har hatt svært lang ledetid noe som har medført 

forsinkelser i integrasjonsarbeidet i LIBRA selv om det på tidlig tidspunkt ble gitt informasjon 

om integrasjonsbehovet. Det har også vært krevende å teste ende-til-ende funksjonalitet da det er 

behov for testmiljø med oppdaterte testdata på både avgivende og mottagende system.  
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Det ble gjennomført migrering av en betydelig mengde masterdata og transaksjonsdata. Gode 

migreringer er helt avhengig av god datakvalitet på masterdata i avleverende system. Det var for 

lite fokus fra foretakene på datakvalitet før migreringene noe som medførte betydelig etterarbeid 

etter produksjonssettingene.  

 

Læringspunkter 

 tilpasse LIBRA-løsningen til standard SAP i så stor grad som mulig 

 eskalere viktige avklaringer  

 dokumentere avhengigheter mellom fagsystem 

 informasjon til tredjeparts leverandører og rask eskalering i forhold til tidsplaner  

 fokus på datakvalitet både før og etter produksjonssettinger  

 

8.4. Kontraktsgjennomføring og samarbeid med leverandør  

 

LIBRA kontrakten ble inngått mellom Helse Vest IKT AS og IBM Norge AS og var en 

fastpriskontrakt. 

 

LIBRA kontrakten var en stor, omfattende og kompleks kontrakt. Det var derfor behov for å ha 

egen avtaleforvalter for å følge opp kontrakten. Program LIBRA har derfor hatt fulltids 

avtaleforvalter fra Sykehusinnkjøp HF som har hatt ansvar for utarbeidelse av 

endringsanmodninger, saksforberedelse, bistått prosjektmedarbeiderne i forhold til 

kontraktsavklaringer, oppdatert kontrakten og hatt kommunikasjonen med leverandørens 

avtaleforvalter.  

 

Det var kontraktsfestet at program LIBRA skulle ha endringsstyre (kontraktsavklaringmøte) og 

kontraktmøter med leverandøren IBM. Endringsstyret behandlet endringsanmodningene og 

vurderinger av om kravet var dekket av kontrakt evt tillegg til kontrakt. Mindre tvistesaker ble  

håndtert av programleder og leveranseansvarlig i IBM. I endringsstyret deltok programleder og 

sjefsarkitekt i tillegg til avtaleforvalter. Fra IBM deltok leveranseansvarlig, prosjektleder, 

løsningsarkitekt og avtaleforvalter.  

 

I kontraktsmøtene deltok kontraktseier og programeier fra Helse Vest. Fra IBM møtte  

leveranseansvarlig og, fra våren 2019, Nordic General Manager. Programledelsen forberedte 

saker samt skriftlig kommunikasjon til IBM.   

 

Alle kontraktsendringer ble signert av kontraktseier, administrerende direktør i Helse Vest KT 

AS.  

 

Program LIBRA etablerte flere faste møtepunkt med IBM. Det var ukentlige statusmøter med 

fokus på status og framdrift på leveranser. I tillegg hadde programledelsen faste ukentlige møter 

med prosjektledelsen i IBM der planer og utfordringer ble drøftet.   

 

Vurdering 

Program LIBRA praktiserte at kontraksmessige avklaringer ikke skulle være tema i prosjektenes 

arbeid men håndteres av programledelsen. Dette fungerte svært bra og gjorde at prosjektene 

fokuserte helt og fullt på prosjektarbeidet. Det var også bra at større endringer og krevende 

drøftinger og forhandlinger ble håndtert av kontraktseier og programeier.  
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Programledelsen brukte mye tid på oppfølging av kontrakten og fikk dermed også god innsikt i 

både store kontrakstmessige forhold og mindre avklaringer. Det var programledelsen som også 

hadde oppfølgingen av kontraktsmilepælene og revideringene av de.  

 

Prosjektene ble ikke involvert i større kontraktsmessige drøftinger og ble i liten grad orientert om 

pågående drøftinger. Endringer av milepæler ble drøftet med og besluttet av programstyret, og 

ble kommunisert til prosjektmedarbeiderne først etter at IBM og Helse Vest var enige om 

endringene og beslutningen var gjort.    

 

Samarbeidet med IBM fungerte bra i prosjektene, men ble mer krevende på ledelsesnivå. 

Samarbeidet var bra i starten, men ble mye mer utfordrende når forsinkelsene begynte å oppstå. 

Helse Vest hadde stort fokus på å sikre kvalitet i løsningen mens Helse Vest sin oppfatning var at 

IBM sitt fokus var å holde framdriftsplanen og levere innenfor kontrakt. Det ble tidvis stor 

uenighet i forhold til vurdering av status, behov for tiltak og kvalitet på løsningen. 

Kommunikasjonen ble tidvis også krevende da saker gjerne ble oppfattet og forstått på ulik måte 

hos Helse Vest og IBM.  

 

Det var derfor nyttig og bra å ha en uformell arena for å drøfte samarbeidet. Begge parter 

opplevde disse møtene som konstruktive og erfarte at de var nyttige som eskaleringspunkt fra 

prosjektene, og for å få til et godt samarbeid mellom Helse Vest og IBM.  

 

Det var delte erfaringer med å gjennomføre en så omfattende systeminnføring i form av en 

fastpriskontrakt. Det ble mange endringsordrer som måtte håndteres underveis, og mange 

kontraktsdiskusjoner. IBM var veldig fokusert på å begrense seg til det som var avtalt gjennom 

kontrakten, selv om dette ikke nødvendigvis var den beste løsningen sett fra Helse Vest sin side. 

Fokus på tid og kost medførte lavere kvalitet på deler av løsningen når løsningen ble overlevert 

til akseptansetest. Fra et økonomisk perspektiv var det nok en fordel for Helse Vest at 

systeminnføringen var basert på en fastpriskontrakt.    

 

Læringspunkter 

 inndelingen i endringsstyre/kontraktsavklaringsmøte og kontraktsmøte var 

hensiktsmessig  

 god erfaring med å skille kontraktsarbeid fra prosjektarbeid både tidsmessig og 

samarbeidsmessig  

 IBM deltok sammen med Helse Vest på sosiale samlinger noe som styrket samarbeidet 

 nyttig med uformelle møter med leverandør som eskaleringspunkt for prosjektene og 

arena for å drøfte samarbeid og iverksette tiltak 

 kontraktstypen må vurderes nøye før en anskaffelse 

 

8.5. Test og kvalitet  

 

Test har vært en omfattende og viktig aktivitet for program LIBRA i gjennomføringen av 

leveranseprosjektene. IBM har hatt ansvaret for systemtest, mens Helse Vest var ansvarlig for 

ledelse av systemintegrasjonstest (SIT) og test av den delen av integrasjonene som Helse Vest 

utviklet, samt ledelse og gjennomføring av akseptansetest. Det var satt av 14 uker til 

akseptansetest i LIBRA 1 og 13 uker i LIBRA 2. 

 

Sen migrering av data, testcase som var utarbeidet på et tidspunkt der Helse Vest ikke kjente 

løsningen, mangelfull brukerdokumentasjon, utestående leveranser fra IBM ved oppstart av 

akseptansetesten samt en parallellkjøring med systemintegrasjonstest som fremdeles hadde noen Han
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utestående restleveranser, bidro til en krevende testgjennomføring i LIBRA 1. Det ble derfor 

brukt lengre tid på akseptansetesten enn planlagt i LIBRA 1.  

 

I akseptansetesten på LIBRA 1 var det kun Helse Stavanger som stilte med testressurser innen 

behov til leveranse. De gjorde en kjempeinnsats sammen med prosjektmedarbeiderne. Det var 

uheldig at de andre foretakene ikke deltok med testressurser selv om de skulle ta løsningen i bruk 

på et senere tidspunkt. Hvis alle foretakene hadde deltatt med testere ville det vært med på å 

bygge kompetanse og gitt de andre foretakene muligheter til å påvirke løsningen tidlig. Dette 

kunne medført mindre behov for endringer og tilpasninger senere, i tilegg til innsikt i løsningen 

på et tidlig tidspunkt.  

 

I LIBRA 2 skapte COVID 19 pandemien en krevende situasjon i forhold til testgjennomføringen. 

Under planleggingen av testen visste vi ikke hvilke restriksjoner som ville være gjeldende under 

akseptansetesten og dermed ble det tatt høyde for «worst case» - at alle måtte teste på 

hjemmekontor hele perioden. Dette skapte store utfordringer for testledelsen i programmet med 

økt koordinering og planlegging, og det var behov for at flere fikk større ansvar for å være 

testledelsens forlengede arm. Gruppeansvarlige pr prosessområde og lokasjon ble definert, lokale 

prosjektledere fikk en utvidet rolle i forhold til oppfølging. Det ble også utarbeidet mer detaljerte 

planer og informasjon om framdriften til både testerne og lokale prosjektledere. Heldigvis var det 

rom for samlokalisering i starten av testen, men på grunn av innføring av strengere 

smittevernrestriksjoner måtte store deler av testen foregå fra hjemmekontor. Dette var ikke en 

god situasjon for testerne da flere opplevde at de ikke fikk tilstrekkelig oppfølging. 

 

Vurdering 

SAP er et krevende system å ta i bruk,  og det er derfor viktig med god opplæring og 

kompetansebygging av testerne for å få gjennomført en effektiv test. I LIBRA 1 var  det  mange 

nye testere,  det var mangler i brukerdokumentasjon og testcasene var for overordnet til å gi 

nødvendig støtte. Program LIBRA valgte derfor å leie inn bistand  fra IBM til å bistå 

testressursene samt gi ekstra opplæring.  

 

I og med at løsningen ikke var klar når datamigrering til testmiljø ble gjennomført, ble det 

nødvendig å gjennomføre en ny migrering som ikke var planlagt. Dette medførte forsinkelser 

både i forhold til framdriften på test og prosjektet forøvrig.  

 

Læringspunkter 

Kvalitet på testdata i testmiljøet er avgjørende for å få en god og effektiv test. SAP løsningen er 

krevende å sette seg inn i og det trengs god opplæring og støtte samt god brukerdokumentasjon 

for å klare å gjennomføre en test. 

 

Det er viktig at alle foretakene deltar i test. I tillegg er det viktig at foretakene prioriterer 

ressurser med rett kompetanse og at ressursene har solid innsikt i foretakets data. Det gir viktig 

innsikt i løsningen samtidig som det medfører økt kvalitet på migrerte data. Testerne er også 

viktige ressurser i innføringen av løsningen.  

 

Program LIBRA har hatt gode erfaringer med å starte akseptansetesten med en brøytetest med 

noen få ressurser før resten av testerne deltok i testen. Brøytetesten har hatt fokus på å fjerne de 

mest åpenbare feilene og å sikre at løsningen har hatt en kvalitet som gjorde det mulig å 

gjennomføre en hensiktsmessig test.  

 

Det er krevende å utarbeide testcase før en har fått innsikt i løsningen. Testcasene utarbeidet i 

LIBRA 1 måtte i stor grad erstattes med ”fritesting” da de ble for overordnet. Løsningen må være Han
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stabil og ferdig utviklet før akseptansetest startes opp. Å gjennomføre ulike testfaser i parallell er 

lite hensiktsmessig.  

 

8.6. Innføring av felles arbeidsprosesser og felles systemløsning 

 

Prosjekt LIBRA Innføring har sammen med lokale prosjekter hatt ansvar for innføringen av 

LIBRA-løsningen i foretakene. De lokale prosjektene har hatt en viktig rolle og stort ansvar for  

forberedelse og innføring. De har vært ansvarlig for å gjennomføre endringsarbeid, 

kommunikasjon, opplæring av sluttbrukere og support/beredskap ved oppstart. Prosjekt LIBRA 

Innføring har i utgangspunktet hatt ansvar for å bistå foretakene med rådgivning og metodikk 

samt å ha en koordinerende rolle mellom de lokale prosjektene og de andre prosjektene i LIBRA. 

På mange områder, og avhengig av behov i de ulike foretakene, har prosjekt LIBRA Innføring 

også bidratt med mye kapasitet og kompetanse i foretakenes innføringsaktiviteter. Prosjektet har 

også hatt en svært sentral rolle under produksjonssettingene.   

 

Vurdering 

Selv om det ble gjort forberedende aktiviteter for å gjøre foretakene i stand til å ta i bruk LIBRA-

løsningen, har innføringen spesielt innen Behov til leveranse vært svært krevende i alle foretak. 

SAP har en høy kompetanseterskel og arbeidsprosessene er i større grad systemstyrt og 

systemavhengig, noe som har gjort det krevende å løfte medarbeidere til et tilstrekkelig 

kompetansenivå.  

Innføringen av regnskapsløsningen og tilpassede økonomirapporter samtidig for alle foretakene i 

Helse Vest gikk etter planen. Det deltok regnskapsmedarbeidere fra alle foretakene i 

prosjektarbeidet, og mange hadde fått god kompetanse innen arbeidsprosessene og 

systemløsningen. Dette la grunnen for en god overgang fra felles gammelt regnskapssystem til 

LIBRA. Foretakene brukte midlertidige prosedyrer i overgangen til komplett LIBRA-løsning ble 

tatt i bruk.  

Innføringen av budsjettløsningen var mer krevende. Løsningen er spesifisert ut fra driverbasert 

budsjettering, men for å ivareta behovene ble løsningen kompleks og flere behov kunne ikke 

løses med tilfredsstillende fleksibilitet. Det viste seg også å være krevende å ta i bruk felles 

arbeidsprosesser fordi foretakene har ulik tilnærming til budsjettering samt varierende 

datakvalitet og kompletthet på systemer som det er avhengighet til for å bruke driverbasert 

budsjettering. Løsningen er derfor i liten grad tatt i bruk, og budsjetteringen skjer fortsatt  i stor 

grad utenfor SAP.  

Innføringen av Behov til leveranse i Helse Stavanger i mai 2019 var spesielt krevende både for 

foretaket og for programmet. Til tross for iherdig innsats hadde programmet for lite erfaring med 

innføring av SAP og hvilke forberedelser som måtte gjøres i foretaket. Systemløsningen var ny 

for prosjektmedarbeiderne og de hadde derfor ikke tilstrekkelig innsikt i hvilke endringer ny 

løsning ville medføre for foretaket. Løsningen hadde også mange tilpasninger og det ble 

avdekket betydelig med feil i testgjennomføringen. Dette medførte stort behov for retesting på et 

tidspunkt som burde vært benyttet til forberedende aktiviteter i foretaket. Spesielt 

avviksbehandling av inngående faktura og det at mange brukere fikk ny rolle som innkjøper 

medførte stort etterslep av betaling av inngående faktura. Helse Stavanger fikk bistand fra både 

IBM, prosjektet og foretakene i tillegg til egne ressurser for å håndtere situasjonen.  

Program LIBRA opplevde heller ikke tilstrekkelig rådgivning fra leverandør og deres erfaringer 

med innføring av løsningen. Dette ble mye bedre ved de andre produksjonssettingene. Løsningen 

var ustabil etter innføringen, og medførte at brukerne opplevde mange feil og manglende Han
se

n,
Er

ik 
M.

05
/1

6/
20

22
 0
8:

39
:5

5



 Program LIBRA   

  

  Side 34 av 48 

Følsomhet GUL 

brukervennlighet. Det ble brukt mye tid de første seks månedene etter innføringen for å heve 

brukskvaliteten og øke kompetansen for å stabilisere løsningen.   

I tiden etter har det vært en enorm organisatorisk læring på alle nivå fra ledelsesnivåer til alle 

prosjektmedarbeiderne. Det har vært tydelig kommunisert at det er svært krevende å innføre SAP 

spesielt innen bestilling og vareforsyning (behov til leveranse) da det er nye arbeidsprosesser 

sammen med ny løsning og nye roller som for noen roller krever mye av den enkelte 

medarbeider, f eks innkjøper.  

Program- og prosjektledelsen har sammen med prosjektmedarbeiderne fått dyp erfaring og 

kompetanse gjennom mange produksjonssettinger. Foretakene har også fått mer forståelse for 

hva det krever å innføre SAP. Alle innføringene har hatt sine utfordringer. Det har vært gjort en 

enorm innsats i alle produksjonssettingene og det har det vært stor «stå på» vilje fra alle parter 

for å løse utfordringene på en best mulig måte. 

Alle erfaringer kom det største foretaket, Helse Bergen, godt til nytte ved innføringen i 

september 2021. Det var derfor veldig bra at det største foretaket tok i bruk bestilling og 

vareforsyning i LIBRA som siste foretak. Opplevelsen er at selv om det var utfordringer, ble de 

håndtert og produksjonssettingen og innføringen gikk bra.    

Læringspunkter 

En vellykket innføring medfører behov for målrettet endringsarbeid og organisatoriske 

tilpasninger. Det har vært mye fokus på å kommunisere endringene både i nye arbeidsprosesser 

og ny systemstøtte og hvordan dette vil påvirke foretakene. For å få dette til på en god måte har 

det vært nødvendig å forstå intern organisering av foretakene og bruken av arbeidsprosesser før 

LIBRA. Dette arbeidet har vært krevende og utfordrende, men helt klart en viktig forutsetning 

for å lykkes med endring og sikre at foretakene i stort drar nytte av endringene som innføres.  

Program LIBRA har også hatt gode erfaringer med gjennomføring av workshoper både i forhold 

til spesifikke problemstillinger og endringsarbeid. Dette anbefales for andre prosjekt. 

Vurderingen er at foretakene likevel ikke har hatt tilstrekkelig fokus på nødvendige 

endringsaktiviteter for å identifisere gapene i eksisterende arbeidsprosesser opp mot nye felles 

arbeidsprosesser. For å bruke LIBRA-løsningen på en god måte er det hensiktsmessig at det 

gjennomføres organisatoriske tilpasninger siden SAP krever det for å bruke systemet på en god 

måte. Det som er gjort så langt er at de ulike rollene i SAP og SAP systemet er tilpasset 

nåværende organisering. Dette har medført lite fokus på blant annet profesjonalisering av 

innkjøper rollen og konsekvensen av det er for mange brukere som har denne rollen.  

Dersom en skal lykkes med å ha lokale prosjekt må det sikres at lokale prosjekt har tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse, og at ansvarsdelingen mellom lokalt og regionalt prosjekt er tydelig 

avklart. Flere foretak har meldt tilbake at det hadde vært mer effektivt å hatt ett felles 

innføringsprosjekt som var ansvarlig for innføring av LIBRA i det enkelte foretak med både 

regionale og lokale aktiviteter. Prosjektet burde bestått av både regionale prosjektressurser samt 

prosjektressurser fra det innførende foretak. Innføringsprosjektet burde hatt et regionalt 

supportteam som ivaretok støtte i en oppstartsfase, samt en regional ressursgruppe som ivaretok  

sluttbrukeropplæring i foretaket som skal innføre nye prosesser og løsning. Dette fordrer at 

innføringsprosjektet har tilstrekkelig med ressurser tilgjengelige med kompetanse på løsning og 

at dette kan prioriteres fra foretakene. For etterfølgende prosjekt bør dette vurderes som en mulig 

organisasjonsform.   
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I perioden etter innføring har alle foretakene deltatt med ressurser til støtte etter oppstart. Dette 

har gitt stor kompetanseheving både hos medarbeiderne som bidrar og de som mottar støtte, samt 

at man får erfaringsdeling på tvers av foretakene. Dette anbefales i senere prosjektarbeid.  

I det videre arbeid er det også nødvendig å fortsette endringsarbeidet da det tar tid å få til varige 

endringer og dermed grunnlag for å hente effekter. Det at alle foretakene benytter samme 

løsning, gjør det også mye lettere å samarbeide på tvers av foretakene og i fellesskap 

gjennomføre forbedringer. Det viser seg at relasjonene som bygges mellom medarbeiderne i 

prosjektarbeid også er nyttige for foretakene i vanlig drift. 

8.7. Opplæring 

 

Innføringen av LIBRA har krevd en massiv opplæring av sluttbrukerne i foretakene. LIBRA 

programmet har hatt ansvaret for å gjennomføre opplæring av instruktører og superbrukere, og 

foretakene har hatt ansvaret for å gjennomføre sluttbrukeropplæringen.   

 

I programmet har det vært fokus på at foretaksressurser som skal være superbrukere bør gjøre 

følgende:  

 delta som testressurser for å bygge kompetanse på prosess og løsning  

 delta i opplæring som superbruker/instruktør i regi av program LIBRA 

 være instruktør i eget foretak for sluttbrukere  

 delta i lokalt supportsenter for å kunne gi støtte til sluttbrukere og andre superbrukere, 

og på den måten bygge kompetanse på prosess og løsning  

Det er utarbeidet felles kursdokumentasjon for kursene som ble gjennomført i regi av LIBRA 

programmet. Det er utformet ca. 40 ulike kurs. 

 

Vurdering 

Det har vært krevende for foretakene å identifisere superbrukere og instruktører særlig i forhold 

til innkjøper rollen. Det har vært spesielt vanskelig å få motivert medarbeidere til å påta seg 

rollen som instruktør. For de som har fått dette ansvaret, har det i tillegg vært vanskelig å 

mobilisere superbrukerne i foretaket til å gjennomføre det skisserte løpet. Årsaken er at de ikke 

har fått avsatt tilstrekkelig tid til å gjennomføre oppgavene, og det har vært vanskelig å få 

rekruttert superbrukerne til å være instruktører for sine kollegaer. Sjukehusapoteka Vest er 

kanskje det eneste foretaket som har lykkes med dette, og som har fulgt det anbefalte løpet for 

superbrukerne. 

   

Læringspunkter 

Selv om det er krevende å rekruttere superbrukere, er dette et viktig suksesskriterium for å sikre 

kompetansen i eget foretak både før, under og etter innføring.  

Opplæringsdokumentasjon må standardiseres og ikke tilpasses det enkelte foretak. 

Foretaksspesifikke tilpasninger medfører at det blir vanskelig å vedlikeholde videre framover og 

det fører gjerne til lokale tilpasninger som ikke er ønskelig sett opp mot målsettingen om felles 

arbeidsprosesser.  
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8.8. Endring- og gevinstarbeidet  

Siden etableringen av program LIBRA våren 2014 har det vært fokus på endringsledelse og 

gevinstarbeidet i programmet. Faggruppen for endring og gevinst ble etablert for å bygge 

kompetanse og å støtte foretakene i arbeidet. I faggruppen har hvert foretak vært representert 

med sin lokale endringsansvarlige i LIBRA i tillegg til at tillitsvalgt har deltatt. Det var endring- 

og gevinstansvarlig i programmet som ledet faggruppen fram til våren 2019. Deretter ble 

aktivitetene lagt til prosjekt LIBRA Innføring fordi prosjektet allerede hadde tett samhandling 

med lokale prosjektledere.  

Alle foretak etablerte lokale prosjektgrupper og følgende ansvarsdeling ble lagt til grunn mellom 

lokal prosjektleder og faggruppen endring og gevinst:   

 

Lokal prosjektleder:  

 ansvar for utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan 

 ansvar for å rapportere fra endringsarbeidet 

 følge opp nullinjemålinger 

 Faggruppe endring og gevinst: 

 understøtte de lokale prosjektene i endringsarbeidet 

 finne og bli enige om indikatorer for å måle endring 

 kunnskap og veiledning 

 utarbeidelse av malverk 

 koordinering og deling 

 følge opp framdrift i endringsarbeidet 

Faggruppen la vekt på dette i sitt arbeid:  

 involvere foretakene bredt i programmet for å sikre eierskap  og engasjement rundt  målene 

for programmet 

 uten at vi oppnår endring får vi ingen gevinster 

 realisme i gevinstberegningene – beregningene eies av linjeorganisasjonen 

 skille på realiserbare (målbare) og ikke-realiserbare gevinster 

 for å kunne gjennomføre endringene må det være tydelig for linjeorganisasjonen hva 

endringene går ut på 

Det var et viktig suksesskriterium at lokal endringsansvarlig fikk en sentral rolle i foretaket, 

deltok aktivt i lokal prosjektgruppe og bidro til endringsarbeidet. Den regionale faggruppen 

hadde som målsetting å bygge opp kompetanse hos faggruppens medlemmer, slik at disse kunne 

bidra i gevinstarbeidet lokalt i foretakene og sikre en felles tilnærming på tvers av program. Det 

har vært utfordrende både å få tilstrekkelig deltakelse og kontinuitet i deltakelsen over tid fra 

foretakenes side. Forutsetningen for å kartlegge endringer og utføre beregninger var at den 

enkelte endringsansvarlige fikk tilgang til gevinsteierne i respektive foretak samt at foretaket 

prioriterte dette arbeidet.  

 
Vurdering 

Både faggruppen og prosjekt LIBRA Innføring har hatt fokus på å skaffe foretakene innsikt i 

hvilke endringer LIBRA medfører: 

 endringsomfang 

 utforme malverk til bruk i kartlegging av endringer og gevinstberegninger Han
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 bruke arbeidsprosesser/arbeidsflyter for å systematisk gjennomføre gevinstberegninger 

 endringsgap (forut for produksjonssetting) 

 få innsikt i hvilke endringer som vil treffe hvert av foretakene 

 iverksette tiltak for å oppnå nødvendige endringer 

 kommunikasjonstiltak, opplæring, organisering, forankring  

Fra 2019 ble program LIBRA sterkt preget av mange innføringsaktiviteter i foretakene. I  

innføringsfasen valgte programmet å fokusere på forberedelser til innføring og endringer ved 

innføringen av LIBRA, men opplevde i varierende grad at foretakene gjennomførte 

endringsarbeidet. De endringsansvarlige i foretakene hadde, i tillegg til å være lokale 

endringsansvarlige, andre oppgaver og roller i foretaket, f.eks var flere lokale prosjektledere. Det 

medførte også at endringsarbeidet ikke i tilstrekkelig grad ble prioritert grunnet manglende 

kapasitet.   

Det har vært utfordrende å få tilstrekkelig og godt fokus på endring- og gevinstarbeidet i 

foretakene før innføringen av LIBRA. Tilbakemeldingen fra foretakene er at de må bruke hele 

LIBRA-løsningen for å få godt grunnlag for dette arbeidet.   

Prosjekt LIBRA Innføring har utarbeidet forslag til måleindikatorer (KPI-er) for etterlevelse av 

arbeidsprosesser. Det er fagforumene i styringsmodellen i  LIBRA sitt ansvar å sikre etterlevelse 

av felles arbeidsprosesser i foretakene og dermed ha grunnlag for gevinstarbeidet. Derfor er KPI-

ene overlevert fagforumene for oppfølging.    

 

Læringspunkter 

 gevinstmålinger kan først startes etter at hele løsningen er tatt i bruk og stabilisert  

 fokusere på felles arbeidsprosesser i endringsarbeidet 

 fokusere på endringsworkshops innen utvalgte områder med sentrale brukere før ny 

løsning tas i bruk   

 endringsarbeidet med etterlevelse av arbeidsprosesser med tilhørende målinger (basert på 

KPI-er) må fortsette  

 

8.9. Samhandling med foretakene 

 

Foretakene har bidratt inn i prosjektet med fagressurser og har vært representert i programstyret, 

styringsgrupper og referansegrupper. Hvert foretak har hatt en lokal prosjektleder som har 

håndtert ressursforespørsler mot foretaket. Programmet har fått tildelt dyktige og erfarne 

fagressurser og testressurser, noe som viser at foretakene har prioritert arbeidet i program  

LIBRA høyt. Fagressursene har deltatt i arbeidsgrupper, testing, som kursinstruktører og med 

støtte etter oppstart i de ulike foretakene.  

 

Samarbeidet i programstyret har vært godt, og det har også vært en viktig arena for involvering 

av foretakene. I tillegg har det vært gjennomført møter med det enkelte foretak ved vurdering av 

tidspunkt for innføringen. Det å ha denne åpne og gode kommunikasjonen med representantene i 

programstyret har vært til stor nytte i arbeidet i programmet.   

 

Vurdering 

Programmet har gjennomført flere involveringsaktivteter mot ulike ledelsenivåer, spesielt i 

forkant av hver produksjonssetting. Erfaringen er at dette er viktig å gjennomføre og har gitt stor 

verdi.   
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Det er spesielt prosjekt LIBRA Innføring som har hatt tett samarbeid med foretakene. For 

Innføringsprosjektet var det krevende i starten mye med bakgrunn i kompleks informasjonsflyt 

internt i program LIBRA og lite tilgang på fagressurser med kompetanse på system, prosesser og 

løsning i forberedende faser. Etter hvert som prosjektmedarbeiderne opparbeidet seg erfaring, og 

Innføringsprosjektet fikk flere ressurser tilgjengelig, fikk også arbeidet med involvering i 

foretakene mer kontekst og prosjektet kunne i større grad bidra med målrettede forberedende 

tiltak i foretakene.  

Det har vært stort fokus på å bistå de lokale prosjektene og koordinere og delta i aktiviteter som 

treffer foretakene fra de ulike prosjektene i program LIBRA. I tillegg til dette har det vært mye 

fokus på å kommunisere endringene med nye arbeidsprosesser og ny systemstøtte, med 

utgangspunkt i hvordan dette vil påvirke foretakene. For å få dette til på en god måte har det vært 

nødvendig å forstå intern organisering av foretakene og bruken av arbeidsprosesser før LIBRA 

samt å ta ned bruken av intern prosjekt- og programsjargong og IKT-spesifikk terminologi. Dette 

arbeidet er krevende og utfordrende, men helt klart en viktig forutsetning for å lykkes med 

endring og sikre at foretakene og Helse Vest i stort drar nytte av endringene som innføres. Det 

anbefales å ha stort fokus på dette fra prosjektoppstart og gjennom alle faser i prosjekt som skal 

innføre endringer som påvirker foretakenes struktur, ansvarsfordeling mellom ulike roller og 

arbeidsmønster.  

Samhandling og oppfølging både før og etter produksjonssettingene i foretakene har vært et 

viktig fokusområde for programmet. Det er gjennomført oppfølging og støtte av foretakene der 

medarbeidere fra andre foretak også i stor grad har deltatt i tillegg til prosjektmedarbeidere. 

Oppfølgingen har vart mellom tre og seks måneder etter produksjonssettingene. 

I Program LIBRA har mange deltatt i arbeidet i ulike sammenhenger. Antallet som har deltatt i 

program LIBRA fra Helse Vest har variert fra om lag 50 deltagere til ca 150 deltagere. I tillegg 

kommer IBM sine ressurser. Det har vært mange prosjektdeltagere å nå med korrekt informasjon 

både internt til prosjektdeltagerne og til lokale prosjekter. Program LIBRA burde arbeidet mer 

med målrettet kommunikasjon og hatt dedikerte ressurser til dette arbeidet. For å lykkes med det 

må det være deltagere som deltar fulltid i programmet og som har forståelse for både 

løsningsarbeidet og prosjektarbeidet.  

Læringspunkter 

 tett dialog med foretakene på ledelsesnivå 

 dedikerte prosjektmedarbeidere med rett kompetanse til å håndtere 

kommunikasjonsaktiviteter  

 

8.10. Samlokalisering 

 

Kontrakten med IBM la til grunn at prosjektdeltagerne fra Helse Vest og IBM skulle være 

samlokalisert tre dager i uken - annen hver uke i Bergen og Stavanger. Det var mange 

prosjektdeltagere som skulle samles og det var stort behov for mange møterom i tillegg til 

arbeidsplasser i lokalene.  

 

I Stavanger ble dette ordnet gjennom at Helse Vest RHF leide ekstra lokaler hos Helse Vest RHF 

og i tillegg frigjorde flere kontorplasser og ga tilgang til møterommene. I Bergen ble det svært 

krevende å håndtere behovet for  prosjektlokaler. Dette tok fokus, ble en unødvendig stressfaktor 

og gikk ut over framdrift, trivsel og samarbeid.  
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I starten av prosjektet ble ulike hotell på Flesland benyttet, deretter ble det leid lokaler på 

Bikuben og Pasienthotellet. Program LIBRA fikk så tilgang til lokaler i Møllendalsbakken i en 

begrenset periode, deretter nedslitte lokaler i Gamle Hovedbygg og til slutt hybelhuset i 

Haukelandsbakken 49. Lokalene i Gamle Hovedbygg og Haukelandsbakken var dårlig utstyrt, 

noe som medførte at programmet måtte gå til anskaffelse av audiovisuelt utstyr og skjermer. Til 

slutt ordnet IBM lokaler, og programmet fikk leie plass i IBM sine lokaler i Bergen Media City. 

Lokalene var gode, men det var mangel på møterom. Etter en knapp måned i disse lokalene ble 

det hjemmekontor som en følge av COVID 19 pandemien. Fra høsten 2021 ordnet Helse Vest 

IKT med at program LIBRA kunne benytte 4. etasje i Ibsensgate.   

 

I tillegg har det vært stort behov for at deltagerne i Innføringsprosjekt var samlokalisert med 

lokalt prosjekt i foretakene i perioden før og etter foretaket skulle ta i bruk løsningen. Dette ble 

stort sett løst ved at innførende foretak ordnet prosjektlokaler. Viktigheten av samlokalisering i 

forhold til innføring må ikke undervurderes. Dette ble spesielt tydelig når COVID 19 pandemien 

begrenset mulighetene.  

 

Under flere av produksjonssettingen fikk program LIBRA benytte Helse Vest IKT sine lokaler i 

2. etasje i Ibsensgate. Dette fungerte svært godt og gjorde at vi fikk samlokalisert de som tilhørte 

Bergensområdet.   

 

Læringspunkter 

 det må stilles prosjektlokaler til disposisjon for prosjektene og programmene som 

igangsettes (dette må ikke overlates til programmet/prosjektet å ordne) 

 viktig at deltagerne i innføringsprosjekt er samlokalisert med foretakene i perioden før og 

etter at foretaket skal ta i bruk løsningen 

 stort behov for samlokalisering under produksjonssetting 

 

Det vises til vedlegg 10.5 for erfaringer tilknyttet styring og kontroll. 

9. Overføring av oppgaver 

 

LIBRA er nå innført i alle foretakene i Helse Vest, og det er behov for å viderutvikle og forbedre 

løsningen for å imøtekomme nye behov. Det er derfor besluttet å videreføre LIBRA i form av et 

prosjekt – LIBRA fase 2. Nye behov tilknyttet byggprosjekt og løsning for legemiddellogistikk i 

SAV vil bli håndtert gjennom dette prosjektet. I tillegg vil prosjektet ha fokus på videre innføring 

av LIBRA-løsningen i foretakene samt forbedringer tilknyttet bruk av løsningen.  Det er noen 

gjenstående integrasjoner som ikke er levert (lagerintegrasjon mot Medusa, integrasjoner mot 

Xpand og ELMA) som må løses gjennom prosjekt LIBRA fase 2. Programledelsen i LIBRA vil 

støtte det nye prosjektet i en etablerings- og overgangsfase. 

 

I forhold til LIBRA Forvaltning overføres ansvar for nye løsningssaker, opplæring og tekniske 

miljø fra programmet. Dette er overlevert i form av avklaringsmøter med Forvaltning og et 

formelt overleveringsdokument som beskriver status og avtalt ansvarsfordeling i en 

overgangsperiode. Program LIBRA vil i tillegg sikre at all sentral dokumentasjon er oppdatert og 

overlevert til LIBRA Forvaltning før programmet avsluttes.  

 

LIBRA sin styringsmodell har vært operativ siden juni 2020, men vil først få stor verdi nå når 

alle foretakene bruker samme løsning. Styringsmodellen skal ivareta kontinuerlig forbedringer og 

videreutvikling av felles arbeidsproseser, masterdata og løsning samt bidra til god organsiering 

av arbeidet.  Han
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10. Vedlegg 

 

10.1. Sentrale roller i LIBRA 

 

Oversikt over medlemmer i programstyret, programledelsen, utvidet programledelse og  

prosjektlederne.  

 

Programstyrets medlemmer pr 01.03.2022   
 

Navn Tittel Organisatorisk 

tilhørighet 
Per Karlsen, leder  Økonomi- og finansdirektør Helse Vest RHF  
Kristin Pundsnes Økonomidirektør Helse Bergen HF 
Askjell Utaaker Direktør for driftsteknisk 

divisjon 
Helse Bergen HF 

 
Øystein Helleseth  Økonomidirektør Helse Førde HF  

Vidar Vie Seniorrådgiver Helse Førde HF 

Tor Albert Ersdal Økonomi- og finansdirektør  Helse Stavanger HF 

Ketil Helgevold Direktør for intern service Helse Stavanger HF 

Hege Etterlid  Økonomi- og finansdirektør Helse Fonna HF 

Leif Terje Alvestad Direktør for intern service Helse Fonna HF 

Ola Rye Økonomidirektør Sjukehusapoteka 
Vest HF 

Ole Jørgen Kirkeluten Administrerende direktør Helse Vest IKT AS 

Leif Nordland Økonomisjef Helse Vest IKT AS 

Erik M Hansen Direktør for e-helse  Helse Vest RHF 

Jannicke D Tønjum   Divisjonsdirektør divisjon Vest   Sykehusinnkjøp HF 

Wenche Røkenes KTV KTV 

Linda Gangstøe  KTV KTV  

   

Observatører:    

Olle Andersson Nordic General Manager IBM AS 

Tone Bjerktun  Leveranseansvarlig   IBM AS 

Ragnar Vermedal Tjenesteansvarlig  SAP Norge AS 

Pål Kallerud Ansvarlig off sektor SAP Norge AS 

 

 

Tidligere medlemmer av programstyret  
 

Navn Tittel Organisatorisk 

tilhørighet 

Tidsperiode 

Eivind Hansen Økonomi- og finandirektør Helse Bergen  04.2014 – 09.2015 

Joar Halbrend Kst økonomidirektør Helse Førde 04.2014 – 08.2014 

Halfdan Brandtzæg Økonomidirektør Helse Førde 09.2014 – 08.2018 

Terje Arne Krokvik Kst økonomi- og 

finansdirektør 

Helse Stavanger 04.2014 – 09.2014 

Bjørn Munthe Økonomi- og 

finansdirektør 

Helse Stavanger 10.2014 – 08.2018 

Gunnhild O 

Haslerud 

Kst økonomi- og 

finansdirektør 

Helse Stavanger 09.2018 – 12.2018 

Emma Manin Direktør for intern service Helse Stavanger 04.2014 – 12.2015 Han
se

n,
Er

ik 
M.

05
/1

6/
20

22
 0
8:

39
:5

5



 Program LIBRA   

  

  Side 41 av 48 

Følsomhet GUL 

Stian R Henriksen  Stedfortreder for Direktør 

for intern service 
Helse Stavanger 01.2016 – 02.2016 

Jan Håvard Frøyland Økonomi- og finansdirektør Helse Fonna 04.2017 – 07.2021 

Kjell Rune 

Hellesund 

Kst økonomi- og 

finansdirektør 

Helse Fonna 08.2021 – 01.2022 

Ivar Eriksen Eierdirektør Helse Vest RHF 04.2014 – 04.2017 

Johnny Heggestad Prosjektdirektør Helse Vest RHF 04.2017 – 03.2019 

Aslaug Husa KTV KTV 04.2014 – 03.2015 

Bente Pilskog KTV KTV 03.2015 – 02.2021 

Bjørn Munthe Kst divisjonsdirektør divisjon 
Vest   

Sykehusinnkjøp  09.2020 – 08.2021 

Geir Granerud Felles arkitektur og 

porteføljekontor 

Helse Vest 09.2018 – 11.2021 

 

Programstyret har hatt 109 møter og behandlet 790 saker.  
 

 

Programledelse 

 

Navn Rolle i LIBRA Organisatorisk 

tilhørighet 

Liv O. Sundfør Programleder Helse Vest RHF 

Randi G. Gundersen Ass. programleder Helse Vest IKT 

Christel B. Lerøy Sjefsarkitekt Helse Vest IKT 

Anne May Sønstabø Endringsansvarlig fra februar 

2014 til mars 2019 

Helse Vest RHF  

 

 

Utvidet Programledelse 

 

Navn Rolle i LIBRA Organisatorisk 

tilhørighet 

Bjørn-Erik Knudsen Teknisk ansvarlig Helse Vest IKT 

Kristian Skålnes Avtaleforvalter Sykehusinnkjøp 

Birte Larsen Programtestleder Helse Vest IKT 

Hege K. Johnson (til februar 

2021) 

Opplæringsansvarlig/ 

kommunikasjon  

Helse Vest IKT 

Cecilie L. Bjørkly (mars 2020 til 

desember 2020) 

Prosjekt og kvalitetsansvarlig Helse Vest IKT  

Erlend Alexander Eide (til 

januar 2021) 

Programkoordinator Helse Bergen 

Terje Marthinussen Risiko koordinator Helse Vest IKT 

Ann-Kristin Bjørge Controller Helse Vest IKT 
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Prosjektledere pr 31.12.2021 

 

Navn Rolle i LIBRA Organisatorisk 

tilhørighet 

Kirsti Løviknes Prosjektleder – LIBRA 

Systemleveranse 

Helse Vest IKT 

(innleid fra 

Akselera) 

Terje Hjertnes Prosjektleder – LIBRA Felles 

register og datagrunnlag 

Helse Vest IKT 

(Innleid fra 

Akselera) 

Christian Skauge Knudtsen Prosjektleder – LIBRA 

Integrasjoner 

Helse Vest IKT 

Joakim Solbakk Pedersen Prosjektleder – LIBRA 

Innføring  

Helse 

Bergen/Helse 

Vest RHF 

Hege S. Eikenes  Ass. prosjektleder – LIBRA 

Innføring  

Helse Vest IKT 

Cecilie L. Bjørkly  Ass. prosjektleder – LIBRA 

Innføring  

Helse Vest IKT 

 

 

10.2. Gjennomførte prosjekter i program LIBRA 

 

Prosjekt Kort beskrivelse Prosjektleder 

LIBRA Felles arbeidsprosesser 

  

Utforme overordnende 

felles arbeidsprosesser på 

tvers av foretakene 

Tormod Opdal –  

Innleid konsulent fra 

PWC 

LIBRA Felles registre og 

datadefinisjoner 

Anbefale og gi 

retningslinjer for hvordan 

master data bør forvaltes for 

å gi økt datakvalitet og mer 

enhetlig og oppdatert 

styringsinformasjon 

Harald Breyholtz – 

Helse Vest IKT 

LIBRA Anskaffelse Anskaffelse av 

systemløsning som skulle 

understøtte felles definerte 

arbeidsprosesser 

Randi G. Gundersen – 

Helse Vest IKT 

LIBRA Lager og forsyningsplan Utforme felles prinsipper 

for lagerstyring og 

forsyning med fokus på 

systeminnføring 

Harald Breyholtz – 

Helse Vest IKT 

LIBRA Behov til leveranse Detaljering av 

arbeidsprosessene innen 

hoveprosessområde Behov 

til leveranse 

Eivor Øines – 

Helse Vest IKT 

LIBRA Regnskapsprosesser Detaljering av 

arbeidsprosessene innen 

regnskapsområdet 

Tormod Opdal, 

PwC//Tore Andre 

Dvergsdal, Helse Førde 

LIBRA Forberedelse 

systemleveranse 

Sentrale avklaringer og 

forberedende aktiviteter i 

Cecilie Bjørkly –  

Helse Vest IKT Han
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Helse Vest i forkant av 

systemimplementeringen 

LIBRA Innføring Regionalt innføringsprosjekt 

som skulle veilede 

foretakene ved innføring av 

nye felles arbeidsprosesser 

og systemløsning 

Joakim S. Pederesen – 

Helse Bergen/Helse 

Vest RHF 

LIBRA Forvaltning Anbefale organsiering og 

styringsmodell for 

forvaltning av LIBRA 

Joakim S. Pedersen – 

Helse Bergen/Helse 

Vest RHF 

LIBRA Teknisk Følge opp IBM og Helse 

Vest i forhold til teknisk 

infrastruktur og sikkerhet 

Harald 

Samsonsen/Jonny 

Sunnarvik – Helse Vest 

IKT 

LIBRA Systemleveranse Utforming av 

systemløsningen sammen 

med IBM. Akseptansetest 

av løsningen. 

Kirsti Løviknes – 

Innleid konsulent fra 

Akselera. 

LIBRA Felles registre og 

datagrunnlag (FRDG) 

Migrering av data fra 

ekisterende systemer til 

SAP.  

Harald Breyholtz – 

Helse Vest IKT, Harald 

Kaada, Helse Vest 

IKT,Terje Hjertnes – 

Inneid konsulent fra 

Akselera 

LIBRA Integrasjoner Utvikle intergasjoner 

mellom fagsystemer i Helse 

Vest og SAP.  

Christian Skauge 

Knudtsen – Helse Vest 

IKT 

 

10.3. Gjennomføring plan - programdirektivet  

En viktig del av leveransene i programmet var å innføre nye felles arbeidsprosesser og ny  

systemløsning samt å gjennomføre endringsarbeid som grunnlag for hente ut framtidig gevinster. 

Endringsprosessen i linjeorganisasjonen var en avgjørende faktor for å lykkes med dette. I 

programdirektivet ble det derfor valgt å kalle de fasene som innebar endringer i foretakene for 

endringsbølger. Hensikten var å få fokus på at det er endringer som leveres og implementeres, 

ikke bare systemer og prossesser. 

Oversikten under tar utgangspunkt i fasene fra v 3.0 av programdirektivet.  

Fase Innhold Resultat Tidsrom Endring Begrunnelse 

Etablere program Utarbeide direktiv 

Etablere programorganisasjon 

Gjennomføre Kick-off 

Programdirektiv 

Risikoregister 

Planverk 

Programhåndbok 

Interessentanalyse 

 

Q1 2014 –

Q4 2014 

Gjennomført 

i.h.t plan 

 

Utarbeide 

detaljerte 

føringer 

Utarbeide  nye, felles 

arbeidsprosesser 

 

Forslag til roller og ansvar  

  

Felles registerhåndtering (MDM) 

Beskrivelse av framtidig 

arbeidsform og organisasjon 

(målbilde) 

 

Krav til felles registre 

Q2 2014 - 

Q4-2014 

 

 

Q3 2014 -  

Q1 2015 

 

  

Ankaffelse Utarbeide anskaffelsesstrategi 

Utarbeide krav 

Innhente tilbud 

Vurdere tilbud 

Velge systemleverandør 

Valgt system for regnskap, 

budsjett, , varelogistikk og 

lagerstyring, 

bestilling/innkjøp.     

Q1 – 2015 

– Q2 2017 

 

Planlagt 

ferdigstilt 

Q3 2016 (v. 

2.0) ble 

Arbeidet tok lengre 

tid enn planlagt 

p.g.a flere  

forhandlingsrunder Han
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Velge implementeringsstrategi 

 

Valgt 

implementeringsstrategi 

ferdigstilt 

mai 2017. 

og evalueringer enn 

planlagt  

Endringsbølge 

Forberedelse 

Gjennomføre aktiviteter som 

både kan gi foretakene konkrete 

gevinster i fasen før 

systeminnføring og som også 

forbereder foretakene og letter 

innføring av felles prosesser og 

system 

 

Starte innføring av felles 

prosesser 

 

Starte gevinstuttak 

2014 - 

2018 

 

  

Endringsbølge 

LIBRA 1 

Innføring av regnskap og budsjett 

i alle foretak og bestilling og 

varelogistikk i Helse Stavanger 

Innføre felles prosesser og 

systemstøtte  

 

Gjennomføre endring  i 

foretakene og legge 

grunnlag for gevinstuttak. 

 

2018 - 

2019 

Regnskap 

ble innført 

for alle 

foretak 

01.04.2019. 

Bestilling og 

varelogistikk 

i Helse 

Stavanger  

27.05.2019 

og budsjett 

for alle 

fortakene  

26.06.2020 

Leveransen ble 3 

delt p.g.a 

forsinkelser 

tilknyttet migrering 

og sent ferdigstillte 

løsninger  

Endringsbølge 

LIBRA 2 

Innføring av bestilling og 

varelogistikk i Helse Bergen 

Innføre felles prosesser og 

systemstøtte 

 

 

Gjennomføre endring i 

Helse Bergen og legge 

grunnlag for gevinstuttak. 

 

2019-2020  27.09.2021 Helse Bergen var 

opprinnelig planlagt 

som foretak nr. 2 – 

p.g.a forsinkelser og 

riskovurdering ble 

dette siste foretak 

som ble 

produksjonssatt. 

Endringsbølge 

Utrulling 

Utrulling av bestilling og 

varelogistikk i resterende foretak 

Innføre felles prosesser og 

systemstøtte. 

Gjennomføre endring i 

øvrige foretak og legge 

grunnlag for gevinstuttak. 

 

2020 Q2 - 2021 Krevende 

produksjonssettinger 

og Covid 19 

pandemien medførte 

forsinkelser og 

endringer i planene. 

Avslutte program Sikre videre forvaltning og 

gevinstrealisering 

Informere 

Oppsummere erfaringer og 

gevinster 

Oppløse programorganisasjonen 

Kick-out 

Sluttrapport  

Gevinstrealiseringsrapport 

Erfaringsrapport 

2020 Q1 - 2022 P.g.a forsinkelsene 

som oppstod i 

forhold til 

utrullingstakt. 

 

10.4. Replanlegginger oversikt   

 

LIBRA 1 replanlegginger   

05.01.2018: 7 uker forsinkelse på detaljert design. 5,5 uker forlengelse av utviklingsfasen på 

grunn av revidert estimat og framdriftsplan for integrasjoner.  

Fasene forskyves og systemintegrasjonstest og akseptansetest planlegges delvis i parallell - 

produksjonsdato og rekkefølge for produksjonssettinger opprettholdes.  

 

15.11.2018: produksjonsdato må utsettes på grunn av at løsningen ikke er klar i tide. Oppstart av 

akseptansetest utsettes til 01.02. 2019 og produksjonsdato til 01.04.2019 

 

01.03.2019: det besluttes å to-dele produksjonssettingen av LIBRA 1 i LIBRA 1 regnskap den 

01.04.2019 og LIBRA 1 behov til leveranse for Helse Stavanger til 06.05.2019. Dette på grunn 

av behov for ekstra runde med migrering av data til akseptansetestmiljø og forsinket migrering til 

produksjon.  

 

03.05.2019: nye forsinkelser i hovedsak tilknyttet migrering medfører at produksjonssetting av  

behov til leveranse i Helse Stavanger utsettes til 27.05.2019 og gjennomføres da. 
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LIBRA 2 replanlegginger  

 

23.08.2019: utrullingsrekkefølge endres for å ta ned risiko og minimalisere forsinkelsene i 

prosjektet. 

 
  

08.11.2019: revidert plan for LIBRA 2 med endret utrullingsrekkefølge godkjennes i 

programstyret. Produksjonsdato for LIBRA 2 planlegges til 09.01.2021.  

 

20.01.2020: 

Samtidig endres produksjonssettingstidspunkt for Helse Førde/Helse Vest IKT på grunn av mye 

etterarbeid etter produksjonssettingen av behov til leveranse i Helse Fonna. Dato endres til 

01.12.2020 og planlegges produksjonssatt sammen med LIBRA 2. 

 

24.06.2020: prosjektet replanlegges på grunn av forsinkelser som har inntruffet grunnet COVID 

19 pandemien (6-7 uker) samt ønske om å redusere risiko ved produksjonssetting av LIBRA 2 

ved å skille LIBRA 2 produksjonssetting og produksjonssetting av Helse Vest IKT og Helse 

Førde. Produksjonssetting av Sjukehusapoteka Vest planlegges før Helse Bergen.  

 

19.04.2021: produksjonssetting av Sjukehusapoteka Vest deles opp. Mange løsningssaker for 

SAV medfører forsinkelser, og følgende reviderte plan vedtas: 

SAV tar løsningen for forbruksvarer og sykehusekspedisjonen stegvis i bruk:  

 løsning for bestilling av forbruksvarer i LIBRA tas i bruk 10.05.2021 

 akseptansetest for hele løsningen ferdigstilles innen 07.05.2021   

 alle tekniske forberedelser for løsningen for sykehusekspedisjonen gjennomføres i mai 

2021 

 løsning for sykehusekspedisjonen tas i bruk 23. august 2021 

 arbeidet ble gjennomført i henhold til plan  
 

10.5. Styring og kontroll av programmet 

10.5.1. Programprosessen 

 

Helse Vest sin program- og prosjektmetodikk ble lagt til grunn ved gjennomføringen av 

prosjektene i programmet supplert med en egen LIBRA programhåndbok for å tydeliggjøre 

hvordan metodikken skulle implementeres i LIBRA.  Dette ble gjort siden prosjektene ble 

gjennomført i regi av et program.  

Programhåndboken ble etter kontraktsinngåelsen oppdatert med IBM sin leveransemetodikk og 

senere oppdatert med agil arbeidsmetodikk.  
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Prosjektstyringsverktøyet (CA PPM) var ikke egnet til å få oversikt over prosjektene på 

programnivå. Det ble gjort en stor innsats for å få dette til, men etter hvert ble dette erstattet med 

gant kart tegnet opp i powerpoint. 

 

Forslag til forbedringer 

Helse Vest gjennomfører en rekke prosjekter som er underlagt et program, og 

prosjektmetodikken burde derfor vært tilpasset til også å omfatte gjennomføring av prosjekt i 

regi av program. Dette er viktig framover dersom det fortsatt skal gjennomføres programmer i 

Helse Vest.  

 

Det må tilgjengeliggjøres et prosjektstyringsverktøy som alle prosjektmedlemmer har tilgang til 

inklusiv leverandør, der en også kan få oversikt over nøkkelaktiviteter og leveranser på 

programnivå.  

10.5.2. Arbeidsmetodikk 

 

Gjennomføringen av leveranseprosjektene i LIBRA benyttet IBM sin leveransemetodikk som 

arbeidsmetodikk i LIBRA 1. I LIBRA 2 ønsket IBM å legge om til en mer agil arbeidsmetodikk 

for løsningsutformingen. Det ble derfor lagt om til agil arbeidsform for løsningsutforming, mens 

for resterende leveranser ble leveransemetodikken for LIBRA 1 videreført. 

 

Ambisjonene med å innføre den nye arbeidsmetodikken var: 

 vi skal så raskt som mulig få opp deler av løsningen for å oppnå aksept og enighet 

mellom Helse Vest og IBM 

 vi skal teste tidligst mulig i utviklingsløpet for å sikre kvalitet 

 få bedre kontroll på framdrift 

 overhead skal reduseres i forhold til LIBRA 2 

 

Vurdering 

Helse Vest opplevde at leveransemetodikken ga god styring og oppfølging i forhold til 

leveransene som skulle leveres inn mot hver milepæl, selv om inndelingene i leveranser ikke var 

optimal og det var rom for forbedringer. Det var derfor ønskelig fra Helse Vest sin side å 

forbedre leveransemetodikken i LIBRA 2 i stedet for å gjøre en omlegging til agil arbeidsform 

som ville kreve tid og fokus.  Leveranseprosjektene i LIBRA var i tillegg organisert i henhold til 

en tradisjonell prosjektorgansiering, og var ikke rigget for agil arbeidsform, blant annet manglet 

den viktige produkteierrollen.  Den agile tilnærmingen gjorde at Helse Vest fikk se løsningen 

tidligere og det ga noe jevnere belastning på IBM sine utviklingsressurser, men ellers ble ikke 

ambisjonene nådd.  

 

Læringspunkter: 

 det er tidkrevende å innføre agil arbeidsmetodikk 

 verktøy for oppfølging og gjennomføring må være på plass før en starter  
 selvstyrte team krever lang modning og god coaching 
 det tverrfaglige fokuset ble vanskelig å ivareta på grunn av fragmentert jobbing med 

enkeltstående oppgaver 
 organsiering og beslutningsmyndighet må samsvare med arbeidsform  
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10.5.3. Risikohåndtering 

 

Programmets risiko er håndtert gjennom månedlige risikovurderinger basert på risikorapportering 

fra pågående prosjekter og en overordnet vurdering fra programledelsen. Risiko er blitt 

fortløpende rapportert og gjennomgått i programstyremøtene. Etter at kontrakt ble inngått med 

IBM og leveranseprosjektene ble etablert, ble det opprettet en egen rolle som risiko koordinator 

for programmet. Denne rollen inngikk i utvidet programledelse. Det ble gjennomført en risiko- 

workshop mellom Helse Vest og IBM ved oppstart av leveranseprosjektene, fasilitert av 

risikokoordinator.  Risikofaktorene og tiltakene identifisert gjennom denne workshopen ble 

gjennomgått og oppdatert månedlig både fra det enkelte prosjekt og samlet fra programmmet. 

Det ble gjort en mer omfattende gjennomgang og revidering av risiko ved hver faseovergang i 

leveranseprosjektene.  

 

IBM var involvert i forbindelse med de månedlige risikogjennomgangene for å sikre en omforent 

forståelse mellom IBM og Helse Vest av risikoen i programmet.  

 

Evaluering 

Programmet har hatt stort fokus på risikostyring og risikovurdering underveis og sikret at 

nødvendige risikoreduserende tiltak ble iverksatt. Dette har blitt fulgt opp gjennom månedlige 

gjennomganger med programmet og annan hver uke med prosjektene. Hyppigheten bidro til at 

oppfølging av risiko i prosjekt og program ble endret fra risikorapportering til aktiv risikostyring.  

Måten dette har vært gjennomført på ble opplevd som nyttig. Oppnevnelsen av en egen risiko 

koordinator bidro til at arbeidet ble gjort på en strukturert måte og løpende fulgt opp gjennom 

månedlige gjennomganger. Risiko ble også rapportert og gjennomgått i programstyret og i 

styringsgruppene, noe som bidro til å tydeliggjøre og sette fokus på kritiske områder.  

 

10.5.4. Prosjektstyring 

 

Samtlige prosjekter i LIBRA programmet startet med å utarbeide et prosjektdirektiv som ble 

behandlet og godkjent i styringsgruppe og programstyret.  

CA PPM eller MS project ble benyttet som prosjektstyringsverktøy, ofte i kombinasjon med 

detaljplaner i excel og oversikter i powerpoint. 

LIBRA kontraktens bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan var sentralt for gjennomføringen av 

leveranseprosjektene. Bilaget la til grunn at IBM sin leveransemetodikk skulle benyttes ved 

gjennomføringen av leveranseprosjektene, og at prosjektet skulle deles inn i ulike faser i.h.t en 

fossefallsmetodikk. Ved hver faseovergang skulle det gjennomføres en formell Q-gate (avsjekk 

av om prosjektet var klar til å gå videre til neste fase).   

I LIBRA 2 ble leveransemetodikken benyttet i kombinasjon med en smidig metodikk for 

løsningsutforming.  

Prosjektene rapporterte ukentlig status i tillegg til månedlig status til porteføljen. 

Leveranseprosjektene rapporterte i felles statusmøte sammen med IBM, og resterende prosjekter 

rapporterte ukentlig til programledelsen. Prosjektene gjennomførte egne ukentlige statusmøter 

med prosjektdeltagerne. 
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Evaluering 

IBM sin leveransemetodikk ga god oversikt i forhold til faseovergangene, og ga et godt grunnlag 

for godkjenning av milepæler. I den ukenltige statusrapporteringen var det mer problematisk å få 

god forståelse for framdriften i den enkelte leveransen i forhold til plan.  

CA PPM som prosjektstyringsverktøy var dårlig egnet til å følge opp framdrift og spesielt lite 

egnet i forhold til å få en samlet oversikt på programnivå. Det var også utfordrende å benytte 

dette som et felles planleggingsverktøy mellom Helse Vest og IBM, da eksterne ikke hadde 

tilgang til prosjektstyringsverktøyet. Det ble derfor mye bruk av excel og MS project ved 

utforming av detaljplaner, noe som gjorde det utfordrende å få totaloversikt.  

Leveransesprosjektene rapporterte status pr. leveranse basert på en egen mal i powerpoint. Det 

var variabel kvalitet på rapporteringen, men fargekoding (grønn, gul, rød) og % angivelse av 

ferdigstillingsgrad gav en viss oversikt.  
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