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Forord 

Dette speciale er udarbejdet i samarbejde med kollegaer i Region Hovedstaden Psykiatris økonomifunktion 

som er ansvarlig for implementeringen af det kommende ERP system. Det har været let at få adgang til den 

information der har været nødvendig til specialets analyser og kollegaerne i Region H Psykiatri har igennem 

hele forløbet være åbne og imødekommende.  

Specialet er udarbejdet i perioden 1. oktober 2010 til 6. januar 2011 og vejleder har været Niels Bjørn-

Andersen, som er professor ved Center for Applied Information and Technology (CAICT) på Copenhagen 

Business School (CBS) 

Jeg vil gerne sige en stor tak til kollegaerne i Region Hovedstaden Psykiatri og til Niels Bjørn-Andersen, for 

deres hjælp og sparring i arbejdet med dette speciale. 
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Executive summary 

This master thesis is written in the period from October 2010 to January 2011. The main focus is to look into 

and how Region Hovedstaden Psykiatri should implement a new ERP system based on a standard ERP 

package from SAP. The empirical knowledge applied in this thesis is obtained through conversations and 

interviews with co-workers in the head office of Region Hovedstadens Psykiatri, information from Region 

Hovedstadens intranet and own knowledge obtained, as I work at Region Hovedstadens Psykiatri.  

First I present a company description of both Region Hovedstaden and Region Hovedstadens Psykiatri to 

create an understanding of the size and complexity of an organizational unit with almost 40.000 employees 

spread across a large geographical area.  

In the first section I define a common understanding of what an ERP system is, by going through the 

historical evolution of enterprise wide information systems. I also present the ways companies can obtain 

ERP systems: Self development, standard of the shelf packages (COTS) and, especially appealing to small 

companies, the software as a service model (SAAS). To gain understanding of how big impact an ERP 

system is to the organization, I present how a generic ERP system is constructed.  

How do you implement an ERP system? This question is answered from an theoretical angle using theory on 

implementing information systems as well as theory especially focused on ERP implementation. Combined 

with theory on managing employees, a model of analysis is presented and this model will serve to define 

how ready a company is to adopt an ERP system. The model draws upon theory presented by Everett m. 

Rogers, who has analyzed a large number of innovations and how well people have adopted them.  

The model of analysis consists of 4 parts: preconditions, which are factors that can’t be changed. Top 

management involvement is important to ensure a successful implementation. Employee impact includes the 

work factors that change with the new ERP system and how willingly the employees are to embrace the new 

ERP system. Communication actors are the methods with witch Region Hovedstaden Psykiatri can influence 

employees towards a positive attitude against the new ERP system.  The analysis concludes that Region 

Hovedstaden generally is ready to adopt a new ERP system but implementing on some of the psychiatric 

units requires higher change management skills to ensure a successful implementation.  

The final section analyzes the future work factors that are influenced by the ERP system in order to suggest 

an implementation plan for rolling out the ERP system on all 26 psychiatric units. Based on the results of the 

model of analysis the implementation plan includes a list of key activities which must be uncovered prior to 

implementation, which teaching methods should be used and finally a sequential implementation plan for all 

psychiatric units. 
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1 Indledning 

Region Hovedstadens Psykiatri, som er genstand for analyse i dette speciale, anvender i dag 4 økonomi- og 

indkøbssystemer, som både er dyre i drift og hæmmer muligheden for at udføre en stabil og valid 

økonomistyring. Der er skrevet kontakt med leverandøren Siemens IT Solutions & Services, som skal levere 

et økonomi-, lager-, og logistiksystem baseret på en standardløsning fra SAP. Løsningen skal leveres og 

driftes af Siemens IT Solutions & Services og har en budgetramme på 173 mio. kr. og en løbetid på 5 år.  

Region Hovedstadens Psykiatri har behov for at vide hvordan de skal gribe implementeringen af ERP 

systemet an, da ERP systemet skal udrulles på 26 geografisk spredte enheder. Det er endnu ikke besluttet 

hvordan selve udrulningen af ERP systemet skal foregå. Der ligger en række udkast udarbejdet af den 

centrale projektorganisation, men den endelige udrulning skal aftales med de enkelte hospitaler først 

Eftersom ERP implementeringen endnu ikke er gået i gang, så de analyser og konklusioner der 

præsenteres, kan være ændrede efter udarbejdelsen af dette speciale. På grund af kontraktlige forhold 

mellem Region Hovedstaden og leverandøren af ERP systemet, Siemens Business Solutions, har det kun i 

meget begrænset omfang været muligt at få information fra den centrale ERP projektgruppe, som er nedsat 

til at implementere ERP systemet.  
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2 Problemformulering 

Region Hovedstaden har ikke i dag et samlet ERP system til at håndtere økonomi, lager og 

logistikfunktionerne. Der er en række fragmenterede systemer, der kører parallelt, da de historisk set 

kommer fra de 4 tidligere forvaltningsenheder. Derfor er der en del manuelle processer involveret i at få et 

samlet overblik over økonomien, da der findes mere end et økonomistyringssystem. 

Samtidigt er der et ønske om at al distribution og bestilling af varer til hospitalerne skal ske fra et samlet 

regionslager i forhold til i dag, hvor de enkelte hospitaler har deres eget lager. Derfor skal det nye ERP 

system også håndtere lager og logistikfunktionen. 

Problemformuleringen udmøntes i nedenstående: 

Analyse af implementering af et ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri 

… og besvares gennem nedenstående spørgsmål: 

1. Teoretisk analyse af ERP systemer 

2. Analyse af implementering i teorien 

3. Analyse nuværende situation 

4. Forslag til implementeringsstrategi 

 

2.1 Afgrænsning 

Region Hovedstaden er en meget stor organisation og derfor vil analysen koncentrere sig om Region 

Hovedstadens Psykiatri og implementeringen af det fremtidige SAP system. Virksomhedsbeskrivelsen vil 

indeholde en beskrivelse af Region Hovedstaden som helhed, mens resten af specialet fokuserer på Region 

Hovedstadens Psykiatri. 

2.2 Metode 

Dette afsnit beskriver hvilke dele specialet består af, de enkeltes afsnits formål og hvorledes empiri er 

indsamlet. 

2.2.1 Teoretisk analyse af ERP systemer 

I dette afsnit belyses og defineres hvad et ERP system er. Der startes med en historisk gennemgang der 

klarlægger udviklingen af de informations systemer der leder frem til ERP systemer. Derefter defineres hvad 
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et ERP system er i henhold til Sumner (2004) og Hong et.al (2002) og det analyseres hvordan virksomheder 

kan anskaffe ERP systemer og hvilke typer virksomheder som i dag anvender ERP systemer. Opbygningen 

af forløberne MRP og MRP II systemer identificeres, for at klarlægge hvor de passer ind i et ERP system. Til 

sidst gennemgås et generisk ERP system, for at give en forståelse for hvor gennemgribende ERP systemer 

påvirker virksomheder. 

2.2.2 Analyse af implementering i teorien 

I dette afsnit analyseres metoder og modeller inden for ERP og informations systems implementering og 

tilhørende risici.  Indførsel af ERP systemer påvirker måden hvorpå en organisation fungerer og derfor 

analyseres de psykologiske faktorer der påvirker medarbejdere og der identificeres metoder til at klarlægge 

hvilke typer af medarbejdere organisationen består af. Undervisningsmetoder der anvendes til forskellige 

typer af medarbejdere identificeres og vigtigheden af at have motiverede medarbejdere til at overbevise 

kollegaer om at ERP systemet er en god ide klarlægges. Til sidst udvælges, der på baggrund af de 

analyserede teorier, en analysemodel der kan afgøre hvor parat en organisation er til at adoptere et ERP 

system. 

2.2.3 Analyse af nuværende situation 

Den udvalgte analysemodel anvendes i dette afsnit til at afgøre hvor parat Region H Psykiatri er til at 

adoptere det kommende ERP system. Analysen består af 4 elementer: ”Forudsætninger” er de faktorer som 

er givet og ikke kan ændres. Her analyseres kulturen i Region Hovedstadens Psykiatri, hvilke brugertyper 

der skal anvende ERP systemet og hvor stort ERP projektet er. ”Topledelsens involvering” afgør, gennem 

dens engagement i ERP projektet, hvor stor sandsynlighed der er for at ERP implementeringen bliver en 

succes. ”Medarbejdernes påvirkning” involverer de faktorer som ændres når ERP systemet implementeres 

og det er vigtigt at forstå hvordan medarbejdernes hverdag ændres. De processer der ændres, identificeres 

og en analyse af medarbejdernes forandringsvillighed gennemføres. ”Kommunikationsaktører”. 

Kommunikation og oplysning af hvad ERP projektet kommer til at betyde for medarbejderne, er vigtig for at 

undgå utryghed og stor modstand mod det kommende ERP system.  

2.2.4 Forslag til implementeringsstrategi 

Dette afsnit resulterer i et forslag til en implementeringsstrategi for Region H Psykiatri. Først analyseres den 

fremtidige situation som medarbejderne vil opleve når ERP systemet er implementeret. Ud fra Rogers (2004) 

analyseres først hvordan ERP systemet skal tilpasses organisationen og herefter hvilke brugertyper der skal 

uddannes og hvor mange af hver brugertyde det drejer sig om i Region H Psykiatri. De ændrede processer 

inden for indkøb, distribution og økonomi fastlægges.  

Ud fra Eason (1988) identificeres de overordnede mål for ERP systemet, forandringsvilligheden for de 

psykiatriske centre og overordnede risikofaktorer. De vurderes herefter mod tre implementeringsstrategier 

(Eason 1988; Olhager & Seldin 2003) og den strategi der passer bedst til Region H Psykiatri udvælges. Ud 

fra den valgte implementeringsstrategi udarbejdes en implementeringsplan, som indeholder følgende 

elementer: en drejebog med de nøgleaktiviteter som skal være afklarede inden ERP implementeringen kan 
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gå i gang. De undervisningsmetoder som det anbefales at undervise de identificerede brugertyper efter og et 

forslag til en udrulningsplan for de psykiatriske centre baseret på deres forandringsvillighed. 

2.2.5 Empiri  

Til dette speciale er der i empiriarbejdet anvendt ustrukturerede interviews og samtaler med medarbejdere i 

Region Hovedstadens Psykiatri, samt egen viden som er opnået via mit arbejde i Region H Psykiatri. 

Sekundær empiri er indsamlet fra nyhedssider på internettet og fra Region Hovedstadens hjemmeside og 

intranet.  
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3 Virksomhedsbeskrivelse 

Dette afsnit beskriver først, hvordan Region Hovedstaden blev dannet, herefter den organisatoriske 

opbygning, IT-landskabet, de økonomiske rammer og den nuværende økonomistyring. Til sidst gennemgås 

den organisatoriske opbygning af Region Hovedstadens Psykiatri og det kommende ERP system, som skal 

anvendes i hele Region Hovedstaden. 

Region Hovedstadens sundhedsvision
1
 

RegionH - trivsel og sundhed for alle! 

Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den 

nyeste og mest effektive behandling. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der 

motiverer borgere og medarbejdere til at sikre den bedst opnåelige livskvalitet 

gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende storbyregioner i Europa 

indenfor forskning og udvikling. Vi har fokus på lighed i sundhed - tryghed og 

trivsel for alle. 

3.1 Historisk perspektiv 

Region Hovedstaden (herefter benævnt Region H) 

er en af i alt 5 regioner i Danmark og blev dannet 

1. januar 2007 som et resultat af strukturreformen. 

Den indebar en sammenlægning af de 

eksisterende 271 kommuner til 98 og omdannelse 

af 14 amter til 5 regioner. 

Region Hovedstaden er en fusion af Frederiksborg 

og Københavns amter samt Hovedstadens 

Sygehusvæsen (H:S) og Bornholms 

regionskommune.  

 

                                                      

1
 http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Udgivelser+fra+regionen/Politikker+og+strategier/ 

Mission+vision+v%C3%A6rdier+for+Region+Hovedstaden/ (tilgået 25-11-2010) 

Figur 1 - Region H's geografiske udstrækning  

(kilde: regionh.dk) 

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Udgivelser+fra+regionen/Politikker+og+strategier/Mission+vision+v%C3%A6rdier+for+Region+Hovedstaden/
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/Udgivelser+fra+regionen/Politikker+og+strategier/Mission+vision+v%C3%A6rdier+for+Region+Hovedstaden/
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Borgergrundlaget i Region H er ca. 1.600.000 mennesker, fordelt i 29 kommuner og Region H’s geografiske 

udstrækning dækker Storkøbenhavn, Nordsjælland samt Bornholm. 

3.2 Organisatorisk opbygning af Region H 

Region H er opbygget efter principperne i en koncern, med en central ledelse, tilhørende stabsfunktioner og 

en række virksomheder. Virksomhederne i regionen er de 12 somatiske hospitaler, Region Hovedstadens 

Psykiatri, Region Hovedstaden – Handicap og Region Hovedstadens Apotek. Ud over virksomhederne som 

yder patientrettet behandling er Region H ansvarlig for hele praksissektoren, dvs. praktiserende læger, 

fysioterapeuter mv.. Sammen med Region Sjælland drives det fælles trafikselskab Movia og Region H har 

også opgaver inden for miljø og regionale udviklings projekter. Disse opgaveområder er placeret i 

stabsfunktionerne. 

 

 

3.2.1 Regionsråd 

Region H er en politisk organisation som ledes af 41 folkevalgte politikere. Regionsrådet har det politiske 

ansvar og træffer bl.a. beslutninger om hospitalslukninger og omrokeringer, økonomiske rammer for de 

enkelte hospitaler og de i regionsloven udstukkede opgaver. 

Regionsråd

Koncerndirektion

Samlet 
koncernledelse

12 Somatiske 
Hospitaler

Region 
Hovedstadens 

Psykiatri

Region 
Hovedstaden -

Handicap

Region 
Hovedstadens 

Apotek

9 Stabsfunktioner

Figur 2 - Organisationsdiagram for Region Hovedstaden 
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3.2.2 Koncernledelse 

Den daglige ledelse varetages af en samlet koncernledelse bestående af koncerndirektionen 

(regionsdirektøren og 3 koncerndirektører), virksomhedsdirektørerne samt direktørerne for de 9 

stabsfunktioner (forvaltninger). Det fulde organisationsdiagram ses i bilag 11.1  

Koncerndirektionen har ansvaret for stabsfunktionerne og sørger i samarbejde med stabsdirektørerne for at 

de udfører de opgaver stabene har ansvar for. På samme måde samarbejder virksomhedsdirektørerne med 

koncerndirektionen om opgavefordelingen. Grafisk ser det ud som i nedenstående figur 

 

 

3.2.3 Stabsfunktion 

Organisationsdiagrammet i Figur 2 viser 9 stabsfunktioner: 

Sekretariat, HR, IT, Kommunikation, Miljø, Plan og Udvikling, Praksis, Økonomi og Regional Udvikling. 

Stabsfunktionerne består samlet af 747 medarbejdere (år 2008), hvoraf Koncern IT er den største med ca. 

200 medarbejdere. Stabenes funktioner er udover at varetage opgaver for selve koncernen også at yde 

bistand og vejledning til regionens virksomheder. 

3.2.4 Virksomhed 

Langt størstedelen af Region H’s ansatte arbejder i virksomhederne og ud af Region H’s ca. 38.000 

medarbejdere arbejder ca. 35.000 i de 15 virksomheder. Heraf er Rigshospitalet den største med ca. 8.000 

medarbejdere.  

De somatiske hospitaler, Apoteket, Psykiatrien og Handicap (socialområdet) fungerer som selvstændige 

virksomheder, med bl.a., egne HR, IT, Økonomi og sekretariatsfunktioner. Virksomhederne aftaler rammerne 

med regionsrådet og koncerndirektionen og bestemmer herefter hvordan de økonomiske midler skal 

fordeles. Historisk set har hospitalerne altid haft en stor grad af selvbestemmelse og dette er ikke blevet 

anderledes efter overgangen til en regional struktur.  

Figur 3 – Koncernledelsen i Region Hovedstaden 
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3.3 IT 

Stabsfunktionen Koncern IT, som er Region H’s centrale IT afdeling og driftsansvarlige, har serviceaftaler 

(SLA
2
) på ca. 300 IT systemer. Totalt set estimerer Koncern IT af der findes ca. 900 IT systemer. De 

resterende ca. 600 systemer er lokale systemer (så som forskningsdatabaser) hvoraf man endnu ikke har 

kendskab til dem alle sammen. Årsagen herfor, skal findes i de gamle organisatoriske enheder, hvor 

hospitalernes egne IT afdelinger havde driftsansvaret. Der har derfor været et stort arbejde i gang for at 

fremskaffe dokumentation på mange af de IT systemer, der nu skal driftes centralt. 

3.3.1 IT politikker og strategier 

Dette afsnit giver uddrag fra Region H’s politikker og strategier på IT området.  

3.3.1.1 Sundheds IT strategi 

Sundheds IT strategien
3
 er en kortsigtet strategi som revideres årligt og indeholder de projekter som er 

planlagt til at skulle gennemføres i efterfølgende budgetår. 

”En kongstanke i strategien er, at der skal være fælles systemer inden for så 

mange områder som muligt, hvilket bl.a. bidrager til en bedre patientsikkerhed. Et 

andet afgørende fokuspunkt er, at hospitalspersonalet i videst muligt omfang kun 

skal logge sig på et sted med samme adgangskode for at få adgang til 

informationer” 

3.3.1.2 Informationssikkerhedspolitik 

Denne politik har bl.a. til formål at beskrive hvordan medarbejdere i Region H skal håndtere patientdata, 

hvordan medarbejderne skal rapportere brud på informationssikkerheden og hvordan IT systemer skal 

designes så de overholder gældende regler og love på informationssikkerhedsområdet. Det er vigtigt at 

medarbejderne har kendskab til informationssikkerhed, når Region H har et så stort antal IT systemer. 

3.3.2 Drift 

Regionen drifter selv størstedelen af IT systemerne, dog er nogle af de kliniske IT systemer driftet af 

eksterne partnere. NNIT
4
 drifter f.eks. en del af Region H’s servere, netværk og desktoppe, da NNIT vandt 

driftskontrakten for Københavns Amt i 2005. NNIT’s kontrakt udløber i 2011 og i den forbindelse har Region 

                                                      

2
 SLA = Service Level Agreement. http://en.wikipedia.org/SLA  

3
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2007+Arkiv/Arkiv/F%C3%A6lles+sundhedsitstrategi+for+Regi

on+Hovedstaden.htm (tilgået 25-11-2010) 
4
 NNIT – tidligere Novo Nordisk IT. http://www.nnit.com  

http://en.wikipedia.org/SLA
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2007+Arkiv/Arkiv/F%C3%A6lles+sundhedsitstrategi+for+Region+Hovedstaden.htm
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2007+Arkiv/Arkiv/F%C3%A6lles+sundhedsitstrategi+for+Region+Hovedstaden.htm
http://www.nnit.com/
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H besluttet at hjemtage alle Sundheds-IT systemer og outsource driften af basissystemer (f.eks. e-mail) og 

netværk til NNIT og NetDesign
5
 

3.3.3 Konsolidering 

Der har været et stort konsolideringsarbejde i gang, da mange IT systemer fandtes i 3-4 udgaver fra de 

gamle organisatoriske enheder. Arbejdet er efterhånden kommet langt på de store kliniske IT systemer, men 

der er stadig ingen fælles mailplatform og fælles Windows-domæne. Disse er dog oprettet og der er en 

trinvis proces i gang for at overføre hospitalerne til det fælles domæne og mailplatform. Processen er ikke 

nem, da mange af de kliniske IT-systemer er bundet op på de gamle domæner og derfor ikke nemt lader sig 

flytte, i og med de anvendes hele døgnet. Region H Psykiatri gik i 2009 som den første virksomhed over til 

det nye fælles domæne og mailplatform og Region H Handicap er migreret over i løbet af 2010. 

Tete: 1 funktion – 1 system 

Udgangspunktet fra Region H’s dannelse har været at gå efter at der kun findes 

et system der varetager en funktion. 

Merete Permin, ERP Projektchef 

3.4 Økonomiske rammer 

Region Hovedstaden står overfor store økonomiske udfordringer i fremtiden. Flere behandlingskrævende 

opgaver og færre indtægter fra staten, gør det svært at få budgetterne til at balancere.  

Region Hovedstadens finansindtægter fra staten og kommunerne følger udviklingen i antallet af behandlede 

patienter  

 

Figur 4 – Udviklingen i Region Hovedstadens Finansindtægter (kilde: Danmarks Statistik) 

 

                                                      

5
 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2010+arkiv/Arkiv/Regionen+in+og+outsourcer+drift+af+it+sys
temer.htm (tilgået 16/12-2010) 

24000000

26000000

28000000

30000000

32000000

2007 2008 2009

Region Hovedstadens Finansindtægter (1000 kr.)

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2010+arkiv/Arkiv/Regionen+in+og+outsourcer+drift+af+it+systemer.htm
http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2010+arkiv/Arkiv/Regionen+in+og+outsourcer+drift+af+it+systemer.htm
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Figur 5 - Udviklingen for antal indlæggelser i Region Hovedstaden (kilde: Danmarks Statistik) 

3.4.1 Budget 

Region H har et årligt budget på ca. 30 milliarder kroner og der er i september 2010 opnået forlig i 

regionsrådet om budgettet for 2011. Budgettet indebærer at der samlet skal spares 400 mio. kr. hvilket fører 

til store nedskæringer i virksomhederne. Rigshospitalet skal spare mest og har besluttet at fyre ca. 100 

medarbejdere. 

Virksomhed Besparelse i 2011 (mio. kr) 

Amager 7,1 

Bispebjerg 33,6 

Bornholm 7,1 

Frederiksberg 13,1 

Frederikssund 4,6 

Gentofte 24,3 

Glostrup 26,7 

Helsingør 3,3 

Herlev 53,8 

Hillerød 40,8 

Hvidovre 36,5 

Region H Apotek 3,0 

Region H Psykiatri 57,5 

Rigshospitalet 88,6 

Total 400 mio. kr. 

Tabel 1 - Besparelser 2011
6
 

 

Fordelingen af Region H’s udgifter og dens finansiering ses i nedenstående tabel. Sammensætningen af 

finansieringen ses i efterfølgende afsnit. 

                                                      

6
 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/2010+arkiv/Arkiv/Hospitalerne+har+fremlagt+forslag+til+besp
arelser.htm (tilgået 15/12-2010) 
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Udgifter mio. kr. Sundhed Socialområdet Regional 

Udvikling 

Total 

Nettodriftsudgifter 29.362,7 -62,8 804,2 30.104,2 

Investeringsudgifter 1.401,8 32,1 0,0 1.433,9 

Administrationsudgifter 973,1 22,0 78,6 1.073,8 

Renter 87,6 - - 87,6 

Udgifter til finansiering 31.825,2 -8,6 882,9 32.699.4 

Statslige og 

kommunale tilskud 

-31.450,5 - -880,8 -32.331,3 

Lån og tilgodehavender 172,7 - - 172,7 

Forbrug af likvide 

aktiver 

-547,3 8,6 -2,2 -540,8 

Finansiering total -31.825,2 8,6 882,9 -32.699.4 

Tabel 2 – Oversigt over udgifter og finansiering 2011 (kilde: budget 2011 på DVD
7
) 

 

En detaljeret oversigt af de enkelte virksomheders budget ses i Bilag 11.6. 

3.4.2 Finansiering 

Region H har ikke mulighed for at udskrive skat og er derfor finansieret via bloktilskud og sundhedsbidrag fra 

staten, et grundbidrag fra kommunerne i regionen samt indtægter fra borgere der kommer fra andre 

regioner. På det sociale område er der takstfinansiering, som betales af kommunerne.  Ifølge 

regionsdirektøren viser egne beregninger at Region H har været underfinansieret med ca.400 mio. kr. årligt 

siden dannelsen i 2007
8
. Nedenstående boks viser hvordan indtægterne er fordelt: 

Fordeling af Region H’s indtægter
9
 

Sundhed 

En del af regionens sundhedsudgifter afregnes via en statslig aktivitetspulje.  

Kommunerne har ansvar for at medfinansiere egne borgeres brug af sundhedsydelser. 

Fra Staten 

 76 % af udgifterne et fast tilskud 

 % fra en aktivitetsbestemt pulje 

Fra kommunerne 

 8 % af udgifterne fra et kommunalt grundbidrag på op til 1.000-1.500 kroner pr. indbygger 

 11 % af udgifterne er aktivitetsbestemte 

                                                      

7
 \Sekundær empiri\budget 2011.pdf 

8
 http://www.apsykiatri.dk/?cat=1 (tilgået 23-09-2010) 

9
 http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/%C3%98konomi/ (tilgået 23-09-2010) 

http://www.apsykiatri.dk/?cat=1
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/%C3%98konomi/
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Endvidere får regionen indtægter for behandling af patienter fra andre regioner.  

Regionale udviklingsopgaver 

Fra Staten 

 70 % af udgifterne 

Fra kommunerne 

 30 % af udgifterne fra et kommunalt bidrag på 100-200 kroner pr. indbygger 

Socialområdet 

Kommunerne 

 Prisen for en plads (takstfinansiering) 

Figur 6 - Region H's indtægter (kilde: www.regionh.dk) 

3.5 Økonomi 

De ovennævnte finansieringsparter danner de overordnende rammer for indtægterne og dette afsnit 

beskriver de højst prioriterede områder for at sikre den fremtidige tiltrækning af finansiering. Herefter 

præsenteres de de økonomi- og lager-og indkøbssytemer der findes i Region H 

3.5.1 Akkreditering 

Akkreditering fylder meget på de enkelte hospitaler, da en akkreditering viser at hospitalerne overholder de 

procedurer der er lagt for arbejdet og medarbejderne er bevidste om dem. Der er et økonomisk incitament til 

at opnå akkreditering, da det er et kvalitetsstempel og hospitalet kan hospitalet nemmere tiltrække 

forskningsmidler. Derfor afsættes der både organisatoriske og økonomiske ressourcer til 

akkrediteringsindsatsen. På nuværende tidspunkt akkrediteres hospitalerne i Region H efter JCI
10

 standard, 

da der endnu ikke er en dansk standard der er på samme høje niveau. Arbejdet er dog i gang og hedder den 

Danske Kvalitets Model
11

 (DKM) og planerne er at hospitalerne i fremtiden akkrediteres efter denne 

standard, da DKM bygger på samme principper som JCI. 

3.5.2 Registrering 

Ud over akkreditering er det også nødvendigt at indberette behandlingsoplysninger til Sundhedsstyrelsens 

Elektroniske Indberetningssystem (SEI). De indberettede oplysninger til SEI afgør hvor mange penge det 

enkelte hospital modtager i efterfølgende budgetår, da oplysningerne viser hvor stor behandlingsaktivitet det 

enkelte hospital har haft. 

3.5.3 Økonomi- og indkøbssystemer 

Region H har i dag 4 økonomisystemer og et tilsvarende antal lager-/indkøbssystemer. Som det nævnes 

tidligere i afsnittet er dette historisk betinget, da IT systemerne er kommet med fra de tidligere 

organisatoriske enheder. De mange systemer besværliggør arbejdet med at opnå en stabil og valid 

                                                      

10
 Joint Commission International: http://www.jointcommissioninternational.org/ (tilgået 15/12-2010) 

11
 http://ikas.dk/Sygehuse.aspx (tilgået 15-12-2010) 

http://www.jointcommissioninternational.org/
http://ikas.dk/Sygehuse.aspx
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økonomistyring og der er ligeledes en masse manuelt arbejde forbundet med at trække rapporter over 

forskellige økonomi-målepunkter. Arbejdet består i at bearbejde informationerne fra de enkelte i et samlet 

regneark, hvilket kan være tidskrævende. Samtidigt er fragmenteringen også kilde til fejl, da medarbejdere 

kan komme til at opgøre tallene forkert. Nedenstående viser Region H’s nuværende økonomi-, lager- og 

indkøbssystemer: 

3.5.3.1 Økonomisystemer: 

Maconomy: Anvendes af koncernstabene, psykiatrien og hospitalerne i det tidl. Københavns Amt. 

KMD ØS: Anvendes at hospitalerne fra det tidl. H:S, undtagen Rigshospitalet 

HØS: Anvendes af Rigshospitalet 

Navision: Anvendes af Nordsjællands Hospital (de tidl. Hospitaler i Frederiksborg Amt) 

3.5.3.2 Lager/indkøbssystemer 

SCILS: Anvendes af hospitalerne fra det tidl. Københavns Amt 

ILS: Anvendes af hospitalerne fra det tidl. H:S, undtaget Rigshospitalet 

ERS: Anvendes af Rigshospitalet 

Navision: Anvendes af Nordsjællands Hospital (de tidl. Hospitaler i Frederiksborg Amt) 

 

3.6 Region Hovedstadens nye ERP system 

Dette afsnit vil præsentere de overordnede mål, tidslinje for projektet, samt opbygningen af ERP 

projektorganisationen. I økonomiafsnittet fremgår det at Region H på nuværende tidspunkt har 4 forskellige 

økonomisystemer og et tilsvarende antal lager/indkøbssystemer. I forbindelse med teten ”1 funktion – 1 

system” har man allerede ved Region H’s dannelse besluttet at konsolidere økonomi og lager/logistik 

funktionerne i et samlet system og valget er faldet på et SAP baseret ERP system. Der blev i marts 2010 

underskrevet kontrakt med Siemens IT Solutions and Services som skal udvikle og drifte systemet de næste 

5 år
12

.  

3.6.1 Mål 

De overordnede mål for ERP projektet, handler primært om at skabe sammenhæng og om at begrænse 

antallet af systemer.  

Stabil og valid økonomistyring Grundet de mange økonomisystemer er det svært at skabe 

stabilitet og validitet i økonomistyringen, både for de enkelte 

virksomheder og på regionalt niveau. Der er en stor del manuelt 

                                                      

12
 http://www.version2.dk/artikel/14338-siemens-leverer-sap-sundhed-til-17-mio-koebenhavnere (tilgået 23-09-

2010) 

http://www.version2.dk/artikel/14338-siemens-leverer-sap-sundhed-til-17-mio-koebenhavnere
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arbejde involveret i at skabe overblik og arbejdet er også kilde til 

fejl. Det vil man gerne væk fra. 

Et fælles regionslager I dag har hospitalerne egne lagre. Etablering af et samlet 

regionslager, som alle virksomheder bestiller varer igennem, 

skal gøre det muligt at opnå mængderabat og stordriftsfordele.  

Et samlet økonomi- og lagersystem Alle medarbejdere kommer til at anvende samme system, hvilket 

gør det nemmere at trække på ressourcer fra andre 

virksomheder og afdelinger. Desuden øges medarbejdernes 

mobilitet. 

Overblik Det er i f.eks. dag ikke muligt at trække en samlet rapport, der 

viser pengeforbruget for alle virksomheder. Trækning af 

rapporter øger gennemsigtigheden og giver et bedre 

beslutningsgrundlag for fremtidige dispositioner. 

3.6.2 Tidslinje for projektet 

ERP projektet startede i foråret 2009, men der var allerede ved Region H’s dannelse i 2007 givet tilsagn fra 

politisk hold, om at der skulle etableres et fælles ERP system. Tidslinjen for ERP projektet ses i 

nedenstående figur. 

 

Forår 2009 

Foranalyse 

Sommer 2009 

Prækvalifikation 

Efterår 2009 

Dialog med 

leverandører 

December 2009 

Kravspecifikation 

Marts 2010 

Valg af leverandør 

Maj 2010 

Afklaringsfase 

Efterår 2011 

Implementering 

påbegyndes 

Efterår/Vinter 2010 
 
System udvikles, testes og 
dokumenteres. 
Undervisningsmateriale 
udarbejdes 

September 2009 

Blue Print afleveres 

Figur 7- Tidslinje for ERP projekt 
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Implementeringen er foreløbigt udskudt til august 2011, hvor en enkelt afdeling på Herlev Hospital går i 

pilotdrift. Erfaringerne herfra skal bruges til at implementere ERP systemet i resten af Region H’s 

virksomheder og stabe. 

3.6.3 ERP projektorganisation 

Der er dannet en central ERP projektorganisation som har ansvaret for at implementere ERP systemet. De 

har kontakt til leverandørerne og sørger for at projektet skrider planmæssigt frem. Hvert hospital har udpeget 

et implementeringsteam som skal stå for udrulningen af ERP systemet på deres hospital. 

ERP projektorganisationen er fysisk placeret i Koncern IT, som bidrager med teknisk assistance til ERP 

projektet. Organisationen består af medarbejdere fra både Region H, Siemens IT solutions og Applicon som 

er løsningsarkitekter. 

Totalt er der 50 personer involveret i de forskellige dele af ERP systemet og det er kun projektlederne og 

medarbejderne i projektkontoret som er tilknyttet fuldtids. Resten er tilknyttede deltids og er involverede når 

deres kompetenceområde behandles. Organiseringen af projektet ses i nedenstående figur. 

 

Figur 8 - ERP projektorganisation (kilde: ERP projektets hjemmeside på intranettet) 

3.6.3.1 Implementeringsgrupper 

De enkelte virksomheder og stabsfunktioner har ansvaret for at implementere ERP systemet i deres 

organisation. De arbejder tæt sammen med ERP projektorganisationen og lægger i fællesskab planen for 

hvordan og hvornår implementeringen finder sted i den enkelte virksomhed. 
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3.6.4 Anvendt implementeringsmetode 

Dette afsnit beskriver hvilken implementeringsmetode Region Hovedstaden har valgt til implementering af 

ERP system. Region H’s overordnede projektmetode er baseret på PRINCE2
13

 projektstyringsmodellen, som 

Region H og mange andre offentlige institutioner kører projekter efter. 

Til selve ERP implementeringen anvendes metoden Accelerated SAP
14

 (ASAP) som er SAPs egen ERP 

implementeringsmetode. Metoden er vist i nedenstående figur 

 

Figur 9 - Accelerated SAP metode (kilde: ERP projektets hjemmeside på intranettet) 

 

3.6.5 Begrænsninger 

Hvis man ønsker at udvide SAP systemet til at inkludere HR og løn funktioner, kan dette ikke automatisk 

lade sig gøre, da Region H er bundet af at sende opgaven i EU-udbud. Dette kan resultere i at et andet 

system kan gøre det billigere og SAP systemet må konkurrere på samme vilkår som et hvilket som helst 

andet system 

  

                                                      

13
 http://en.wikipedia.org/wiki/Prince2  

14
 http://help.sap.com/printdocu/core/print46b/en/data/en/pdf/SVASAP.pdf  
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3.7 Region Hovedstadens Psykiatri 

Ved dannelsen af Region Hovedstaden blev det besluttet at udskille psykiatriområdet til en selvstændig 

virksomhed, hvor området tidligere hørte under hospitalerne. Dette skete for at skabe en sammenhængende 

organisation for Region Hovedstadens Psykiatri (Efterfølgende Region H Psykiatri) og derigennem styrke 

den psykiatriske indsats. 

3.7.1 Organisatorisk opbygning 

Region H Psykiatri adskiller sig fra de andre virksomheder i Region H, da den udgøres af 12 psykiatriske 

centre, 3 børne-ungdoms psykiatriske centre og 9 socialpsykiatriske institutioner. Disse enheder er spredt 

geografisk over hele Region H og gør Region H Psykiatri til en meget spredt organisation. Placeringerne kan 

ses i bilag 11.3 og et udvidet organisationsdiagram ses i bilag 11.2. 

 

 

3.7.2 Økonomi 

Region H Psykiatri er Region Hovedstadens næststørste virksomhed med ca. 5.000 medarbejdere og et 

årligt budget på ca. 3. Mia. kr. Det svarer til 12,5 % af medarbejderstaben og 10 % af det samlede budget for 

hele Region H og den samlede fordeling for Region H Psykiatri ses i nedenstående tabel. 
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Figur 10 - Organisationsdiagram Region H Psykiatri 
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Mio. kr. 2011 priser Budget 

2010 

Budget 

2011 

Budget 

2012 

Budget 

2013 

Budget 

2014 

Lønudgifter 2.236,2 2.234,0 2.209,7 2.209,7 2.209,7 

Øvrige driftsudgifter 452,9 517,8 517,8 517,8 517,8 

Driftsudgifter total 2.689,1 2.751.9 2.727,5 2.727,5 2.727,5 

Indtægter -92,8 -106,9 -106,9 -106,9 -106,9 

Nettodriftsudgifter 2.596.3 2.645,2 2620,8 2620,8 2620,8 

Forskydning i hensættelse til 

feriepenge 

10,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Hensættelser til 

tjenestemandspension 

20,9 18,1 18,1 18,1 18,1 

Afskrivninger 57,6 49,6 49,6 49,6 49,6 

Lagerforskydning  0 0 0 0 0 

Omkostningselementer 88,7 68,9 68,9 68,9 68,9 

Omkostninger  total 2.685,0 2.714,1 2689,8 2.689,8 2.689,8 

Tabel 3 - Udgifts- og omkostningsbevillinger for Region H Psykiatri (kilde: budget 2011 på DVD
15

) 

 

  

                                                      

15
 \Sekundær empiri\Budget 2011.pdf 
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4 Teoretisk analyse af ERP systemer 

Dette afsnit vil beskrive den historiske udvikling af ERP systemer, komme med definitioner på hvad et ERP 

system er og hvordan ERP systemer passer ind i virksomheder. Til sidst vil der gennemføres en analyse af 

de tekniske forhold omkring ERP systemer. 

ERP systemer er så store IT-systemer at der reelt er tale om et forandringsprojekt af en organisation 

(Sumner 2004). Det betyder også at der er væsentlige risici forbundet med implementering. Disse risici 

behandles senere i afsnit om implementeringsstrategier. 

4.1 Historisk udvikling af ERP systemer 

På en historisk tidslinje kan store virksomhedssystemer føres tilbage til 1960’erne, hvor de første 

lagerstyringssystemer (Inventory Management & Control) blev implementeret. I løbet af 1970’erne udviklede 

systemerne sig til Material Requirement Planning (MRP) systemer, som fokuserede på at planlægge 

virksomhedens produktion. MRP er kommet frem ved at studere Toyotas produktions system (TPS) (Chung 

& Snyder, 2000), som igen senere har lagt grund til Just In Time (JIT) produktion og tankegangen bag lean 

(Womack & Jones, 1996). 

MRP II eller Manufacturing Ressource Planning er en videreudvikling af MRP systemerne som integrerede 

hele den produktionsrelaterede værdikæde; fra produktplanlægning over lagerstyring og 

produktionsprocessen til selve distributionen af produkterne.(Sumner 2004). MRP II er den praktiske 

udmøntning af det konceptuelle framework ”computer integrated manufacturing” (CIM) (Klaus et.al 2000). 

Skiftet i start 1990’erne til en mere kundefokuseret produktionsproces (make to order) gjorde at der igen 

skulle tænkes ny forretningslogik ind i produktionssystemerne. Tidligere var normen at producere til lager 

(make to stock), men virksomhederne blev klar over at man med et stærkere kundefokus kunne differere sig 

i markedet, hvorfor man i dag benytter sig af en make-to-order pull strategi (som f.eks. Dell) 

Gartner præsenterde termen Enterprise 

Ressource Planning (ERP) første gang i 

1990, som term for alle virksomhedens 

interne aktiviteter.(Bond et al 2000, 

Rosemann et al 2000) Termen fokuserer kun 

på de interne virksomhedsprocesser og ikke 

på hvad der foregår udenfor virksomheden. 

De første ERP systemer, var ligesom både 

MRP og MRP II systemer terminal baserede 

(mainframe), men i starten af 1990’erne slår i 

sær SAP igennem med deres SAP R/3, som 

Figur 11 - ERP til ERP II (kilde: Gartner Group, 2000) 
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bygger på en 3-lags klient-server arkitektur. (uddybes senere i afsnittet). Omkring årtusindskiftet opstår 

termen ERP II, som netop inkluderer at åbne ERP systemet op til hele forsyningskæden, dvs. til 

leverandører, distributører og internettet (e-business) (Lau 2005) 

I dag er det almindeligt at et ERP system både inkluderer interne og eksterne processer og derfor er den 

generelle betegnelse i markedet og i teorien stadig ERP. Den historiske udvikling ses i nedenstående figur. 

 

Figur 12 – Historisk udvikling af ERP systemer 

4.2 Definition af ERP systemer 

Større virksomheder har i dag IT-systemer som samlet set udgør funktionerne i er ERP system. 

Salgsafdelingen vil have et CRM (customer relationship management) system, HR-afdelingen vil have et 

personalehåndteringssystem, økonomiafdelingen vil have et økonomisystem ect. Ulempen ved at have disse 

silo-systemer, er at data skal opdateres flere steder, da systemerne ikke kan udveksle information med 

hinanden. (Sumner 2004) Desuden er de redundante data en fejlkilde, som kan resultere i dobbeltarbejde og 

træfning af beslutninger på falsk grundlag. 

Samles i stedet alle disse virksomhedsdata i et centralt system (Davenport 1998), trækker alle afdelinger på 

de samme data og virksomheden bliver mere gennemsigtig, da en klarlægning af forretningsprocesserne 

kan eliminere en række manuelle arbejdsopgaver. Dette fører til hurtigere ekspedering af kundernes ordre 

og ledelsen kan træffe beslutninger på et solidt grundlag, da rapporter om virksomheden kan genereres med 

helt opdaterede data 

4.2.1 Definition af et ERP system 

Som nævnt ovenfor er ERP systemets fokus at samle alle virksomhedens data et sted og forfattere af ERP 

litteratur er grundlæggende enige i denne udlægning. Herunder fremstilles Sumners definition: 

1960'erne 
Lager-
systemer

1970'erne 
MRP 
systemer

1980'erne 
MRP II 
systemer

1990'erne 
ERP 
systemer

2000 ERP II 
systemer
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ERP systems are the software tools used to manage enterprise data. ERP 

systems helps organizations deal with the supply chain, receiving, inventory 

management, customer order management, production planning, shipping, HR 

management and other business functions 

Sumner (2004) 

Det overordnede fokus er integration af virksomhedens data i en fælles database som alle medarbejdere i 

virksomheden kan trække på (Davenport 1998). 

4.3 ERP Systemtyper 

Et ERP system kan erhverves og driftes på forskellige måder og dette afsnit analyserer de forskellige 

tilgange. Grundlæggende er der 3 tilgange til at anskaffe et ERP system: 

 Udvikling af egenudviklet, specialtilpasset system 

 Køb et standard customer of-the shelf (COTS) ERP produktpakke 

 Online ERP systemer via internettet (SAAS – Software as a service) 

En sammenligning af de enkelte tilgange vil blive beskrevet til sidst i dette afsnit 

4.3.1 Egenudviklet system 

Et egenudviklet system var meget almindeligt tilbage i 1980’erne og 1990’erne hvor udbredelsen af samlede 

virksomhedssystemer ikke var stor. Derfor måtte virksomheder selv udvikle de systemer de havde behov for. 

Systemet blev designet nøjagtig til virksomhedens forretningsprocesser og medarbejderne fik derfor et 

system de kunne identificere sig med. Ulemperne er at man får et system som baserer sig på 

forretningsprocesser der måske ikke fungerer optimalt, hvorved systemet ikke bidrager til at gøre 

virksomheden mere effektiv. Ændrer man forretningsprocesser kan det være dyrt at omkonfigurere systemet, 

hvis man ikke har indbygget fleksibilitet. Man bør kun vælge et egenudviklet system, hvis det er af betydelig 

strategisk vigtighed og en stor konkurrencemæssig fordel.  

4.3.2 Standardsystem (COTS) 

Normen i dagens globale markedsøkonomi er at virksomheder implementerer et standardsystem som 

tilpasses virksomheden. Dette sker ved at sætte en lang række parametre og definere de workflows 

(arbejdsgange) som systemet skal håndtere (Lau 2005) ERP systemerne kan også integreres til andre af 

virksomhedens systemer og til samarbejdspartners systemer. Her er det nødvendigt at tilpasse ERP 

systemet så det kommunikerer med de eksterne systemer. ERP systemerne kan enten driftes selv på 

virksomhedens egne servere, eller det kan driftes hos en hostingudbyder, som stiller fysiske servere til 

rådighed. Sidstnævnte sikrer  at der tages backup af data, at serverne opbevares under optimale forhold og 

at det rette mandskab med den rette ekspertise vedligeholder serverne. 
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4.3.3 SAAS – Software as a service 

ERP systemer har i begyndelsen kun været for store virksomheder (enterprises), da et ERP system er både 

dyrt at anskaffe, implementere og vedligeholde. Da enterprise-markedet er ved at være mættet, har 

udbyderne af ERP systemer fokus på de små og mellemstore virksomheder (SME
16

) 

SMEs har ikke samme økonomiske formåen som store virksomheder og derfor er muligheden for at købe sig 

ind på en løsning via internettet en attraktiv mulighed. Konceptet hedder SAAS (Software As A Service) og 

fungerer ved at udbyderens systemressourcer (hardware, database, programmel) deles mellem kunderne. 

Det gør det billigt for virksomheder at koble sig på og koncentrere sig om at køre deres forretning. Der er 

altid tilgang til nyeste version og nyeste muligheder og de store ERP leverandører SAP, Oracle og Microsoft 

har alle lanceret SAAS versioner af deres ERP software.  SAAS systemer tilgås via world wide web, så 

virksomheden skal kun have en PC med internet adgang, så har den adgang til ERP systemet. 

Markedet for SAAS produkter er i kraftig vækst og det har også gjort det nemt for, i sær nystartede 

virksomheder at få adgang til en bred vifte af virksomhedsprodukter. (Simonsen 2008, Sandal 2008). 

4.3.4 Sammenligning af de 3 systemtyper 

For at skabe overblik over de 3 systemtyper vil de blive sammenlignet i nedenstående tabel. Kriterierne er 

baseret på de tekniske aktiviteter som kræves for at ERP systemet kan anvendes. 

Kriterier Egenudviklet Standardsystem (COTS) SAAS 

Anskaffelse og 
implementering 

Dyrt 
Systemet skal 
udvikles fra bunden 
Der skal indkøbes 
hardware og 
software licenser 

Dyrt 
Systemet og virksomheden skal 
tilpasses hinandens behov. 
Der skal indkøbes hardware og 
software licenser 

Billigt 
Typisk betaling pr. antal brugere. 
Adgang via en webbrowser. Systemet 
er klart og skal kun konfigureres. 

Opgradering Se videreudvikling 
Besværligt, hvis der er lavet 
tilpasninger i ERP systemet 

Sker automatisk. Altid adgang til 
nyeste funktioner 

Backup 
Virksomheden skal 
have backupløsning 

Virksomheden skal have 
backupløsning 

Sker automatisk i udbyderens 
datacenter 

Videreudvikling 

Dyrt. Tidskrævende. 
Nye funktioner 
passer nøjagtigt til 
virksomheden. 

Videreudvikling sker af ERP 
leverandøren. Virksomheden kan 
godt selv udvikle funktioner, men 
vil så have svært ved at 
opgradere ERP systemet 

Videreudviklingen sker af ERP 
leverandøren. Det er ikke muligt at 
lave egne funktioner 

Fleksibilitet i 
systemet 

Afhænger af 
systemdesign.  
Er systemet 
modulopbygget er 
det muligt at opnå 
fleksibilitet 

Høj 
Modulopbygget system gør det 
muligt at udvide med nye 
funktioner 

Medium 
Et modulopbygget system, gør det 
muligt at udvide med nye funktioner. 
Der er ikke samme høje grad af 
fleksibilitet som ved COTS, da 
systemet deles med mange andre 
brugere.  

Tabel 4 - Sammenligningstabel 
  

                                                      

16
 SME = Small & Medium size Enterprises 
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4.4 ERP systemer i anvendelse 

I afsnittet om det historiske perspektiv fremgår det at ERP systemer har deres oprindelse i 

produktionsvirksomheder. I dag findes brancherettede løsninger, så alle typer af virksomheder kan indkøbe 

et ERP system der håndterer lige netop deres kerneydelser. SAP tilbyder f.eks. skræddersyede ERP 

løsninger til 24 forskellige brancher som f.eks. banker, olie & gas industri og revisionsselskaber. (SAP 2010-

1) 

4.4.1 Forskellige typer af ERP-systemer 

Som ovenfor nævnt startede ERP systemer i store virksomheder, men efterhånden som markedet blev mere 

modent er mindre virksomheder også kommet med på ERP bølgen. Mindre virksomheder (SME) har også 

andre behov til deres ERP løsning end store organisationer, hvorfor markedet af ERP løsninger til SME’s er i 

vækst. 

Kigger man på ERP markedet i dag, er det 

domineret af en række store globale ERP 

og en række mindre lokalkendte ERP 

producenter (Olhager og Seldin, 2003). 

Antallet af spillere på markedet er enormt, 

da mulighederne for hvordan de enkelte 

ERP systemer er sammensat, varierer fra 

producent til producent.  

Fra et teoretisk synspunkt er ERP systemer 

i dag synonym med virksomhedssystemer 

(enterprise systems, Davenport 1998), 

hvorfor økonomistyringssystemer i dag 

betegnes som ERP systemer, da økonomi 

og finans er moduler i en ERP pakke 

 

4.5 ERP systemets opbygning 

Et ERP system består af en række moduler som alle lager data i den samme database. Dette eliminerer 

redundante data og sikrer at alle oplysninger i ERP systemets moduler er opdaterede. Dette afsnit beskriver 

opbygning af et generisk ERP system, men starter med at kigge på opbygningen af forløberne MPR og 

MPRII systemer. 

Figur 13 - ERP leverandører listet efter indtjening 
(kilde: AMR Research, 2007) 
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4.5.1 MRP system 

Material Requirements Planning (MRP) er som nævnt i afsnit om den historiske udvikling, et input/output 

system, der hjælper til at planlægge produktionen af varer. MRP systemet kan give svar på følgende 

spørgsmål: 

 Hvilke materialer kræves til produktionen? 

 Hvor mange kræves der? 

 Hvornår kræves de? 

MRP systemet tager input fra Bill Of Materials (BOM), 

Master Production Schedule (MPS), samt fra 

lagerbeholdning, salgsordrer og marketing estimater. 

BOM er en liste med materialer som kræves for at 

producere et givent produkt og MPS er en plan der 

beskriver hvor mange enheder af et produkt der skal 

produceres og hvor mange medarbejdere der skal bruges til produktionen. På baggrund af disse 

informationer genererer MRP systemet en plan for selve produktionen, indkøbsaktiviteter og 

distributionsaktiviteter (Chung & Snyder 2000). MRP systemets kernefunktion ses i Figur 14
17

.  

4.5.2 MRP II system 

Material Ressource Planning (MRP II) bygger videre på principperne i MPR systemet og udvider med 

”capacity planning”, så MPRII systemet genererer både planlægningen af materialerne, planlægning antal 

medarbejdere der kræves til produktionen og tid ved maskinerne (Klaus et. Al., 2000). MRP II systemet 

understøttede en integreret, men langt fra optimal produktionsproces, da MRP II implementeringerne i 

praksis fulgte en lineær implementering. (Klaus et. Al. 2000) Virksomheden burder i teorien planlægge 

produktionen i loops, som sikrede at afhængighederne mellem de forskellige funktioner i MRPII systemet 

blev inddraget, til at udarbejde en mere præcis planlægning. I Figur 15 ses MRP II systemet dets kobling til 

MRP systemet.   

                                                      

17
 Kasserne i figuren repræsenterer manuelle input til MRP systemet og cylinderne repræsenterer datainput 

Figur 14 - MRP systemets kernefunktion 

 (kilde: Chung & Snyder (2000)) 
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Figur 15 – MRP II system (kilde: Chung & Snyder (2000)) 

4.5.3 ERP system 

Enterprise Ressource Planning systemer integrerer alle virksomhedens data i et samlet IT-system. Dette 

afsnit ser på hvordan ERP systemet er opbygget og hvor MRP II systemet passer ind. Denne analyses fokus 

er på et generisk COTS
18

 ERP system, som kunne være leveret af ERP leverandører som SAP og Oracle. 

ERP systemer er opbygget omkring en række ”best practices”, som definerer hvordan ERP systemet skal 

håndtere forretningsprocesser. Virksomheder der implementerer et ERP system skal, som ovenfor nævnt, 

være indstillet på at ændre organisationen til at afspejle ERP systemets forretningsprocesser, for at få 

optimalt udbytte af systemet. (Lau 2005). De fleste ERP systemer er født med at udviklingssprog der gør det 

muligt at lave specialtilpassede funktioner, men virksomheden bør kun anvende tilpassede funktioner, hvis 

de er fuldt opmærksomme de øgede risici ved en opgradering. Opbygningen af et generisk ERP system for 

en produktionsvirksomhed ses i Figur 16 hvor primærprocesserne ”Sales” (rød) og ”Production” (blå) viser 

flowet fra kundens bestilling til han modtager sin vare og MPR II systemet vil være at finde i underprocessen 

”Manufacturing” i ”Production” processen. De sekundære processer ”Support” (grøn) og ”Management” (gul) 

viser understøttelsen af hvert led i de primære processer. Interaktionen med ”Client” og ”Supplier” (grå) 

repræsenterer både interne og eksterne kunder, samt leverandører.  

                                                      

18
 Customer Of The Shelf = Standard ERP løsning   
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Tidligere versioner af ERP systemer var baseret på en mainframe – terminal arkitektur, hvor hele 

forretningslogikken og afviklingen lå på mainframen. I moderne ERP systemer sker opbygningen efter en 3 

lags (three-tier) klient-server arkitektur: 

Præsentationslag Det brugeren ser. Her kan der indtastes data, foretages søgninger mv.  

Applikationslag Selve ERP koden, som får systemet til at fungere. Virksomhedens 

forretningsprocesser er også defineret her. Der kan også være kald til andre 

systemer, f.eks. eksternt CRM system.  

Databaselag Alle virksomhedens data lagres her. Der kan også være integrationer til andre 

databaser. 

På nedenstående Figur 17 er tilpasningslaget (Adaptation) udskilt, men funktionsmæssigt vil det stadig høre 

til applikationslaget, da tilpasningen indvirker på hvordan ERP systemet fungerer. I højre side vises hvordan 

ERP systemet kan integrere med eksterne databaser, applikationer, filer fra Microsoft Office m.v. En 

nærmere gennemgang af de 3 lag følger. 

 

Figur 16 - ERP systemets processer (Kilde: Shubert, 2010) 

 



Andreas Humledal Olsen  Copenhagen Business School  7. januar 2011 
Cand.merc.(dat) 

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri  Side 33 af 92 

 

Figur 17 - ERP systemets 3-lags arkitektur (Kilde: Shubert, 2010) 

 

4.5.3.1 Præsentationslag 

Den typiske måde at præsentere data er via et program installeret på medarbejderens PC. Dette sikrer 

medarbejderen den bedste oplevelse af ERP systemet. Til brugere der ikke sidder med systemet fuldtids kan 

der benyttes en webklient der kan tilgå ERP systemet fra en vilkårlig PC i virksomheden. Samtidigt sikres et 

ensartet udseende for alle applikationer/moduler som ERP systemet indeholder, hvilket gør det nemt for 

medarbejdere at navigere i de forskellige moduler og giver en hurtig indlæringskurve (Lau 2005; Eason 

1988).  

Præsentationslaget kan f.eks. også være en webshop, som genererer ordrer direkte i ERP systemet, eller en 

hjemmeside hvor man kan tjekke en vares lagerstatus
19

. 

4.5.3.2 Applikationslag 

Applikationslaget indeholder forretningslogikken og sørger for at brugeren via præsentationslaget kan 

kommunikere med databasen. Integrationer til andre IT-systemer og udvikling af specialfunktioner, vil blive 

kodet her. Avancerede brugere kan også have muligheden for at udvikle egne skærmbilleder, med 

funktioner der passer til lige netop deres arbejde (Lau 2005) 

4.5.3.3 Databaselag 

ERP systemer er gearet til at kunne køre på stort set alle relationelle databaser. SAP R/3 kan f.eks. køre på 

en vilkårlig relationel database og systemet har indbygget support til alle større kendte databaser som MS 

SQL og Oracle
20

, men kan via en ODBC
21

 forbindelse forbinde til en vilkårlig database. Systemets hastighed 

vil dog påvirkes negativt, da ODBC er en generisk forbindelse. 

 

 

                                                      

19
 IKEA giver mulighed for at tjekkelager status direkte fra deres hjemmeside. 

20
 http://www.sap.com  

21
 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity  

http://www.sap.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity
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4.5.3.4 Moduler 

ERP systemer består af moduler eller applikationer som tilsammen udgør hele systemet. Da ERP 

systemerne typisk er brancherettede, vil ERP leverandørens system indeholde en række standardmoduler 

som det antages virksomheden har brug for og virksomheden afgør selv hvilke moduler der opfylder deres 

behov (Klaus et. Al. 2000). 

Finans- og regnskabsmodulere vil 

være tilpasset de enkelte landes 

skatte- og regnskabsmæssige 

regler (Lau, 2005). 

SAP
22

 er f.eks. gået væk fra 

modultankegangen og tilbyder i 

stedet, for at øge enkeltheden, 

forskellige løsninger der passer til 

de enkelte områder i 

virksomheden. Løsningerne 

indeholder så de moduler der 

udgør løsningen. F.eks. indeholder 

løsningen ”enterprise ressource planning” modulerne  

 SAP ERP Financials 

 SAP ERP Human Capital Management 

 SAP ERP Operations 

 SAP ERP Corporate Services 

4.5.3.5 Rapportering 

For at virksomheden kan reagere og agere på markedet er det vigtigt at vide hvordan virksomheden 

performer. Midlet er præcise og detaljerede rapporter som skaber overblik. Dataopsamlingen sker i et data 

warehouse hvor det er muligt at generere både på forhånd definerede rapporter og via data warehousets 

rapportbygger (report builder) kan medarbejderne selv generere ad-hoc rapporter (Kimball & Ross 2002) 

  

                                                      

22
 http://www.sap.com/solutions/index.epx (tilgået 22-12-2010) 

Figur 18 - SAP løsninger til store virksomheder (kilde: SAP.com) 

http://www.sap.com/solutions/index.epx
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5 Analyse af implementering i teorien 

Litteraturen omkring implementering af informationssystemer i organisationer spænder vidt og der er udviklet 

mange modeller til beskrivelsen af implementeringsfasen. Denne sektion analyserer, hvorledes en 

virksomhed implementerer et ERP system i dens organisation. Sektionen gennemgår først de store ERP 

leverandørers implementeringsmodeller, herefter præsenteres modeller for adoption af innovationer og 

strategier for ERP implementering. Risiciene i implementeringen gennemgås inden analyser af de 

menneskelige faktorer, samt undervisningsmetoder, præsenteres. Til sidst udvælges en analysemodel, der 

kan give en indikation af hvor adoptionsparat en virksomhed er til at adoptere et ERP system 

 

5.1 Implementeringsmodeller 

 Dette afsnit præsenterer de store ERP leverandørers implementeringsmodeller og Rogers diffussion 

innovasion descision modeller for individer og organisationer. 

5.1.1 Leverandørmodeller 

De 3 store ERP leverandører SAP, Oracle og Microsoft har hver deres implementeringsmodel. 

Grundlæggende er de meget ens, da de følger en 5-6 faser der sikrer en optimal implementering. Faserne 

følger en kontinuerlig fremgang, hvor der startes med definering af projektet, herefter identificering af 

forretningsprocesser, udvikling af selve ERP systemet, aftestning og til sidst sætte ERP systemet i 

produktion.  

5.1.1.1 SAP’s Accelerated SAP (ASAP) 

Metoden er vist i virksomhedsbeskrivelsen og ser således ud. 

 

Figur 19 - SAP ASAP (kilde: ERP projektets intranetside) 

 

ASAP består af 5 faser, som følger en traditionel vandfaldstankegang. Efter hver fase skal styregruppen 

godkende at fasen er overstået, før projektet kan gå ind i næste fase og er konsistent med PRINCE2 
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baserede projekter (PRINCE2 2007). Under hele implementeringsprocessen skal der samtidigt være et 

stærkt fokus på forandringsledelse og på at sikre at forretningens behov bliver opfyldt med ERP systemet. I 

Region H’s tilfælde er det vigtigt at sikre systemintegration til andre systemer, så som lønsystem og andre 

fagsystemer, som har snitflader til de eksisterende økonomisystemer. 

5.1.1.2 Oracles Application Implementation Method (AIM) 

Oracles AIM følger en 6 fases fremgangsmåde og viser hvilke aktiviteter der skal gennemføres i hver fase. 

 

Figur 20 - Oracle Application Implementation Method (kilde: Oracle 2010-1) 

 

5.1.1.3 Microsoft Sure Step Methodology (SSM) 

Ligesom Oracles AIM følger Microsofts SSM de samme 6 faser, dog med andre navne.  

 

Figur 21 - Microsoft Sure Step (kilde: Microsoft 2010-1) 
 

Vælger virksomheden at indføre et ERP system fra en af ovenstående leverandører, vil den tilhørende 

implementeringsmetode stort set være den samme, uanset valget. Modellerne fokuserer også på 

vigtigheden af forandringsledelse, hvilket også er et diskuteret emne i litteraturen. Se bl.a. Boddy et. Al. 

(2005), Sumner (2003) og Gibson (2003). 
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5.1.1.4 Initial dip phenomenon 

Et typisk problem ved implementering af et nyt IT system er den organisatoriske påvirkning. Ken Eason’s 

(1988) Initial Dip Phenomenon indtræffer 

kort efter implementeringen og resulterer i 

et midlertidigt produktivitetsdyk da 

medarbejderne skal vænne sig til både det 

nye system og nye arbejdsrutiner. Dette er 

en vigtig pointe da der indførslen af et ERP 

system typisk også forventes en fremtidig 

produktivitetsforøgelse. 

5.1.2 Diffusion of innovations (Rogers, 2003) 

Rogers model for diffusion af innovationer beskriver hvordan individer og organisationer gennem en 

difussionsproces kommer frem til om en given innovation skal apopteres eller afvises. Difussionsprocessen 

er forskellig for individet og organisationen og begge modeller analyseres efterfølgende. 

 Innovation-descision process model for individer / beslutningsenhed 

 Innovation process model for organisationer, som består af 2 dele 

o Initiation 

o Implementation 

Rogers definerer en innovation som ”når individet opfatter en innovation som innovativ, så er der tale om en 

innovation” 

5.1.2.1 Innovation-descision process model for individer / beslutningsenhed 

 

 

 

Denne model viser de 5 faser et individ / beslutningsenhed gennemgår for at adoptere en given innovation. 

Beslutningen om at adoptere eller afvise en innovation kan forekomme i alle faser af modellen. 

Knowlegde 

Figur 23 – Innovation-descision process for individual. (Kilde: Rogers 2003) 

Figur 22 - The initial dip phenomenon (Kilde: Eason, 1988) 
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Individet / beslutningsenheden bliver bekendt med at en innovation eksisterer og begynder at få en 

forståelse af hvordan innovationen fungerer. Hvordan man opnår viden om en innovation afhænger af 

karakteristika ved individet / beslutningsenheden. Rogers identificerer 3 karakteristika: Socioeconomic 

characteristics, som fastslår at veluddannede hurtigere får kendskab til innovationer, end ikke veluddannede. 

Personality variables, så som at være mere åben over for forandringer, bedre til at håndtere usikkerheder og 

at være mere rationel ect. og Communication behavoir som definerer hvordan man kommunikerer med 

andre mennesker: jo mere social interaktion jo hurtigere får man viden om en innovation og jo mere 

interpersonel interaktion man har med andre jo hurtigere får man viden om en innovation. 

Persuasion 

Individet skal overbevises om fordelene ved innovationen og i denne fase bliver individet enten positivt eller 

negativt stemt overfor en innovation. Individet gennemgår en 5 step proces, hvor innovationens 

karakteristika bliver vurderet. Relative advantage – opfattes innovationen bedre end det som innovationen 

skal erstatte?  Compatibility – passer innovationen med eksisterende værdier, tidligere erfaringer og behov 

fra den potentielle målgruppe? Complexity – Opfattes innovationen som svær at forstå og anvende? 

Trialability – kan innovationen afprøves? Observability – er innovationen synlig for andre? 

Desicsion 

I denne fase tager individet den endelige beslutning om at adoptere innovationen eller ej. Som det ses på 

modellen er der 2 mulige output: Adoption og Rejection. Adoptionen af innovationen kan enten føre til fortsat 

brug eller til stop af innovationen (discontiunance) og omvendt kan afvisning føre til fortsat afvisning eller til 

adoption på et senere tidspunkt.  

Implementation 

I denne fase påbegyndes anvendelsen af innovationen. De 3 foregående faser er rent mentale faser, 

hvorimod implementeringsfasen dækker den fysiske anvendelse af innovationen. Innovationsfasen slutter 

når innovationens specielle karakteristika bliver dagligdag og man ikke længere opfatter den som en 

innovation. 

Confirmation 

I bekræftelsesfasen søger individet bekræftelse i at beslutningen om at anvende innovationen stadig er den 

rigtige. Årsagen til at søge bekræftelse bunder i at man ikke ønsker at ende i en ubehagelig situation, hvis 

f.eks. innovationen får negativ omtale eller på anden måde sættes i miskredit. Som det ses i modellen er 

denne fase ikke et endeligt stoppested for adoptionen, da den mentale tanke og vekselvirkning mellem at 

adoptere eller afvise stadig foregår. 

Communication channels 
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Modellen i Figur 23 viser med stiplede linjer påvirkninger fra kommunikationskanaler. Rogers (2003) 

definerer kommunikationskanal som ”måden meddelelser kommer fra et individ til et andet”. Der findes 2 

typer af kanaler, nemlig massemedier: radio, tv, aviser og interpersonelle: samtaler med andre individer.  

Desuden er interaktive kommunikationskanaler som internettet også en væsentlig spiller, når det gælder 

diffusion af visse typer af innovationer, f.eks. nye teknologier. 

5.1.2.2 Innovation process model for organisationer 

 

 

 

Overordnet er denne model ikke anderledes end almindelige modeller for hvordan man beslutter om noget 

nyt skal ind i virksomheden. Refererer man til DeLone & McLean (2003) model kan Routinizing sidestilles 

med ”organizational benefits”. 

Specielt for denne model er at beslutningstageren ikke nødvendigvis er den samme person som skal 

anvende innovationen. Desuden er der flere personer involveret i beslutningsprocessen og disse skal nå til 

enighed, hvilket kan være svært når de har forskellige baggrunde. Jf. ovenstående Innovation-Descision 

Model for individer. Som det ses på modellen er der 5 faser, fordelt på 2 hovedspor i processen: Initiation og 

Implementation. Initiation består af Agenda-Setting og Matching, og Implementation, består af 

Redefining/Restructuring, Clarifying og Routinizing.  

Agenda-setting 

Indtræffer når organisationen har et problem og der opstår et behov for en innovation til at løse problemet. 

En eller flere medarbejdere i organisationen sættes til at finde en løsning på det indtrufne problem.  

Matching 

I denne fase finder man ud af om innovationen passer ind i organisationen. Der skal bl.a. identificeres 

fordele og ulemper og hvor godt innovationen løser organisationens problem. Denne fase kan gennemføres 

som en business case (PRINCE2, 2007) som netop har til formål at belyse fordele, ulemper, økonomiske 

aspekter mv. for en given investering. Beslutningstagerne ønsker at se en bæredygtig business case, inden 

de vælger at godkende ressourcer til investeringen. Er der tale om en negativ business case vil 

investeringen ikke blive finansieret, hvilket Rogers ligeledes konkluderer (Rogers 2003, s. 423). Matching 

fasen beslutter hvorvidt innovationen skal implementeres. 

Figur 24- Organizational descision process. (kilde: Rogers 2003) 
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Redefining / Restructuring 

I denne fase tilpasses innovationen til organisationen og innovationen betragtes ikke længere som et 

fremmed element. Både organisationen og innovationen ændrer sig, for at kunne passe til hinanden. 

Leverandørmodellerne som er gennemgået ovenfor vil have indpas i denne fase, da det er her ERP 

systemet implementeres i virksomheden. 

Clarifying 

Den nye innovation bruges nu bredt i organisationen og medarbejderne kan nu begynde at se meningen 

innovationen. Det er vigtigt at organisationen er gearet til at modtage den nye innovation. Sker der for hurtig 

implementering, kan det resultere i afvisning fra medarbejderne. I tilfælde med ERP systemer, beror en 

succesfuld implementering på god træning af medarbejderne (Sumner, 2004) og DeLone og McLean (2003) 

IS success model beror på samme tanke, da gentagen positiv brug af IT systemet fører til mindre usikkerhed 

og større tilfredsstillelse.  

Routinizing 

I denne afsluttende fase er innovationen fuldt implementeret i organisationen og den har mistet sin status 

som fremmed element. Det er dog vigtigt at se på de langsigtede effekter af innovationen: vil den stadig blive 

anvendt, efter de indledende bestræbelser på at få innovationen adopteret i organisationen er færdige? I 

DeLone & McLean (2003) IS success model vil IT-systemet (innovationen) fortsætte i organisationen så 

længe det bidrager med positive net benefits. Rogers (2003) nævner selv at innovationen har større 

overlevelseschancer hvis medarbejderne har været med i implementeringsprocessen set i forhold til 

topledelsesbeslutninger, der typisk dør, når medarbejdere der advokerer for dens anvendelse forlader 

organisationen. 

5.1.2.3 Variabler der bestemmer hvor hurtigt innovationen bliver adopteret 

Udover elementerne i de 2 innovationsprocesser, spiller en række omkringliggende variabler en rolle i 

hvorvidt innovationen bliver adopteret af individet eller organisationen. Rogers (2003) identificerer 5 områder 

der er afgørende for adoptionens hastighed:  

Percieved attributes of the innovation Indeholder de 5 attributter beskrevet under “Persuation” tidligere 

i dette afsnit. 

Type of innovation descision Beslutningsprocessen kan være enten frivillig (Optional), sket i 

fællesskab (Collective) eller være et krav fra en autoritet 

(Authority) 

Communication channels Viden og oplysning om innovationen kan komme fra masse 

medier og interpersonelle relationer 
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Nature of the social system Normerne og de strukturer der udgør det sociale system 

innovationen skal indgå i påvirker hastigheden af adoptionen 

Extent of change agents efforts. Hvor gode er forandringsagenter til at sælge fordelene ved 

innovationen til dem der skal tage beslutningen om at adoptere 

innovationen? 

Analysen af Rogers 2 innovations modeller viser at der er mange variable der tilsammen udgør hvorvidt en 

innovation bliver en succes eller ej. Afhængig af hvilken kontekst innovationen skal indgå i, kan Rogers 

innovations modeller hjælpe til at give svar på, hvordan en virksomhed eller anden enhed der ønsker at 

udbrede en innovation, skal agere for at sikre en succesfuld adoption. 

 

5.2 Strategier for implementering af ERP systemer 

Dette afsnit analyserer strategier og modeller som er relaterede til implementering af ERP systemer. Der er 

forskellige tilgange til hvordan virksomheden kan overgår til et nyt ERP system og hvilken strategi 

virksomheden bør anvende, afhænger af de fordele og ulemper de hver i sær giver. 

Olhager & Selldin (2003) og Ken Eason (1988) identificer nedenstående strategier: 

 Big Bang 

 Parallel Running 

 Phased by: Module, Business Unit, Geography 

Implementeringsstrategierne vil blive afdækket efterfølgende. 

5.2.1 Big bang 

Som navnet hentyder til så går det nye ERP system i produktion på en fastsat dato. Eventuelle gamle 

systemer bliver lukket ned, så al data kun indtastes i det nye system. Størstedelen af de moduler der findes i 

ERP systemet bliver anvendt 

Fordele Ulemper 

Kortere implementeringsperiode Problemer er mere udtalte 

Implementeringsproblemer er isolerede Vigtige detaljer kan overses pga. iveren for at 

skifte til det nye system 

Lavere omkostninger ifht. en lang udrulningsperiode Medarbejdere har kort tid til at lære det nye system 

at kende 

Medarbejdere skal kun læres op i det nye system og ikke trænes til 

overgangsperioden 

Det er svært at teste alle dele af systemet inden 

det sættes i drift 

Implementeringen sker på en fastsat dato og alle medarbejdere 

kender denne dato 

Fall-back scenarier er sværere at genskabe end 

først forventet 

 Fejl i en del af systemet kan påvirke andre dele 

Tabel 5 - Fordele og ulemper ved big bang strategi (Eason 1988, Neal H 2010) 
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5.2.2 Phased by 

Til forskel fra en big-bang udrulning fokuserer ”Phased By” på en længere implementeringsperiode hvor 

systemet udrulles i mindre bidder. En ”phased by” strategi kan deles op i 3 underkategorier som defineres 

herunder. 

5.2.2.1 Module 

Modulerne i ERP systemet implementeres en efter en, typisk med de moduler først, som er nødvendige for 

virksomhedens daglige drift.  

5.2.2.2 Business unit 

I denne strategi implementeres ERP systemet først i en afdeling og når systemet kører i denne afdeling, 

kobles næste afdeling på. Typisk vil man have et implementeringsteam som tager fra afdeling til afdeling 

under udrulningen. 

5.2.2.3 Geography 

Større virksomheder, så som Region Hovedstaden, har flere geografiske lokationer og derfor vil en lokation 

starte med at fungere som pilot-lokation. Typisk vil man anvende en business unit strategi og starte med en 

pilotafdeling inden ERP systemet udrulles til resten af lokationen. 

Fordele Ulemper 

Virksomheden får, under pilotfasen, viden og erfaringer som kan 

anvendes i den videre implementering 

Knap så fokuseret og vigtig som Big Bang 

strategien 

Mulighed for at implementere moduler, mens fremtidige moduler 

færdiggøres 

Involverer kontinuerlige forandringer over en 

længere periode 

Overgang til det nye system foregår i mindre bidder, så der er tid til at 

foretage justeringer 

Hvert modul kræver information fra andre 

moduler, så vigtig information kan mangle 

Der er ikke nogen ”initial dip phenomenon”. Medarbejderne lærer 

løbende 

Et betragteligt antal justeringer er påkrævet 

Medarbejderne har længere tid til at lære det nye system at kende Implementeringsprojektet strækker sig over 

længere tid end ved Big Bang strategien 

Teknikere kan fokusere på en del af systemet eller en udvalgt gruppe 

af medarbejdere samtidigt 

Fall-back til det gl. system bliver sværere og 

sværere efter hver implmenteringsfase 

Projektmedarbejdere kan udvikle unikke implmenteringskompetencer 

som der kan drages nytte af i de senere implementeringsfaser 

Der skal bygges midlertidige forbindelser ml. det 

gamle og nye system 

Tabel 6 - Fordele og Ulemper ved Phased By (Eason 1988, Neal H 2010) 

5.2.3 Parallel running 

Som navnet antyder, involverer denne strategi at der køres med to systemer samtidigt og strategien sikrer 

virksomheden mod fejl, da data findes i to systemer. Denne strategi er ikke en billig løsning, da 

medarbejderne bruger flere ressourcer på at indtaste data i to systemer. Dette kan medføre en længere 

overgangsperiode og der bør allokeres flere ressourcer i denne periode. 
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Fordele Ulemper 

Sikring mod fejl i data Kan forhindre forandring i organisationen 

Medarbejdere kan komme med forslag til hvornår de er 

klar til at overgå til det nye system 

Modstand mod overgang til nyt system, hvis det ofte fejler 

 Kræver ekstra ressourcer i overgangsperioden 

Medarbejdere kan se fordelene ved det nye system, 

sammenlignet med det eksisterende 

Medarbejdere kan blive frustrerede hvis det nye system er 

mere besværligt end det gamle 

Tabel 7 - fordele og ulemper ved parallel running (kilde: Eason 1998) 

 

5.3 Risici forbundet med implementering af ERP systemer 

Indførslen af nye IT systemer er altid forbundet med risici. Dette afsnit vil afdække de risici der er relaterede 

til implementeringen af et nyt ERP system og risiciene i kan opdeles i 4 kategorier (Sumner 2004):  

 Tekniske risici 

 Organisatoriske risici.  

 Den menneskelige faktor 

 Projektstørrelse 

Tekniske risici er bl.a. konfigurationsfejl i ERP systemet, hardware-fejl, databasefejl osv. Jo mere teknisk 

viden virksomheden har om de teknologier ERP systemet anvender, jo lavere er risikoen. Desuden opnås 

også en lavere risiko, hvis ERP systemet passer ind i virksomhedens eksisterende IT-infrastruktur.  Disse 

risici kan også minimeres og håndteres med detaljerede beskrivelser af hvilke aktiviteter der skal sættes i 

værk, hvis der opstår en teknisk fejl. 

Organisatoriske risici handler om mennesker i og omkring ERP projektet og deres interaktion i forhold til 

systemet. Tilpasses ERP systemet til virksomhedens eksisterende processer, udsætter virksomheden sig for 

risiko, da tilpasningen kan besværliggøre fremtidige opgraderinger. Ligeledes vil der være en betydelig 

risiko, hvis ERP projektets omfang omfatter over 50 % af forretningsprocesserne, da fejl i processerne kan 

resultere i at virksomheden ikke kan udføre sine daglige opgaver. 

Medarbejdernes vidensniveau indvirker også på ERP projektets risici. Er slutbrugerne involverede i ERP 

projektet og har IT-personalet indgående viden om de forskellige moduler i ERP systemet, udgør denne 

faktor en lav risiko eftersom virksomheden ikke skal bruge ressourcer på at oplære medarbejderne eller hyre 

eksterne konsulenter. 

Sidste faktor er selve ERP projektets størrelse. Jo større ERP projektet er målt i tid, antal medarbejdere, 

budget og omfang jo større risiko er der for at miste overblik og dermed styring af hele ERP projektet.  
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5.3.1 Understanding and managing risks (Gibson, 2003) 

Gibson (Gibson 2003) har i relation til ovenstående udviklet en risici-model, der giver en indikation om, hvor 

stor chancen er for at det IT-system virksomheden er ved at indføre, leder til den ønskede forandring i 

organisationen. Modellen består af 3 

faktorer for succesfuld 

organisationsforandring (Business Change): 

 Leadership  

 Employees’ perspective 

 Scope and urgency 

Figur 25 viser hvordan en positiv (+) eller 

negativ (-) indflydelse fra de 3 faktorer 

påvirker den organisatoriske 

forandringssucces.  

5.3.1.1 Leadership 

Refererer til de ledere der er ansvarlige for den organisatoriske ændring. Det er vigtigt at det ikke er de IT-

tekniske ledere der er ansvarlige for forandringsprocessen, da de ikke er ansvarlige for forretningen. Gibson 

foreslår at man svarer på følgende spørgsmål for at fastslå den negative eller positive konsekvens af 

Leadership: 

1. Are the leaders committed to the business case for the project? 

2. Do the leaders understand the extent of change in work behavior required for this project to 

succeed? 

3. Are the leaders formally motivated to pull off the change? F.eks. gennem opnåelse af 

forretningsmålene for projektet 

4. Do the leaders have the formal power to exercise influence over the needed changes in work 

behavior of the affected people 

5. Do the leaders have informal power with respect to the people? Are they respected in the culture, 

articulate in making a case for change, credible and influential? 

Svarene skal vægtes I forhold til projektsituationen. I nogle virksomheder er formel magt en nødvendighed 

for at gennemføre forandringsledelse, i andre virksomheder er det ikke. 

5.3.1.2 Employees’ perspective 

Medarbejdernes accept af den forestående forandring er det vigtigste punkt i et forandringsprojekt. For at 

klarlægge de negative og positive sider kan man stille 2 overordnede spørgsmål: 

1. Hvordan vil medarbejderne reagere overfor forandringen? 

2. Hvorfor reagerer medarbejderne på denne måde? 

5.3.1.2.1 Hvordan vil medarbejderne reagere overfor ændringen? 

Gibson identificerer 6 kategorier som beskriver hvordan medarbejderne kan reagere: 

Figur 25 - Assessing the likelihood of business change 
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1. Embrace the change with enthusiasm? 

Er timingen rigtig og er virksomheden klar, kan man helt undgå modstand fra medarbejderne. I sær 

hvis der indføres et belønningssystem, hvor det er klart for medarbejderne hvilke belønninger de kan 

opnå. 

2. Follow orders? 

I nogle virksomhedskulturer er det nok for ledelsen at melde ud at en stor forandring er på vej og 

medarbejderne vil følge trop. Kan medarbejderne uden videre lægge deres gamle arbejdsrutiner bag 

sig, kan denne faktor ses som positiv (+) indflydelse på forandringen 

3. Follow others? 

Medarbejdere der følger andre kan som udgangspunkt være positivt. Dog skal man være 

opmærksom på uformelle ledere som kan indvirke en negativ indflydelse 

4. Wait and see? 

Medarbejderne venter og ser hvad forandringen bringer. Sendes f.eks. der modstridende signaler fra 

ledelsen om hvad der forventes af medarbejderne, eller er medarbejderne usikre på om lederne 

laver de rigtige tiltag, kan denne ”ligeglad” tilstand opstå. Vurderes svaret på dette spørgsmål som 

negativt, bør den samlede vurdering være negativ, da succesen afhænger af medarbejdernes støtte 

til forandringen. 

5. Resist? 

Modstand, både aktiv og passiv, mod forandringen kan være svær at forudsige. Typisk bunder 

passiv modstand i at medarbejderne prioriterer andre arbejdsopgaver højere end at forholde sig til 

forandringen.  

6. Sabotage? 

Er modstanden så stor mod forandringen at der forventes sabotage, kan positiv indflydelse fra de 2 

andre faktorer end ikke opveje en forandringssucces.  

5.3.1.2.2 Hvorfor reagerer medarbejderne på denne måde? 

Lederne som skal stå for forandringsledelsen må trække på deres egne erfaringer om virksomhedes kultur 

og den vej prøve at forstå hvilke af ovenstående 6 kategorier medarbejderne er mest tilbøjelige til at følge. 

Ud fra denne analyse kan de tiltag der skal til for at sikre en succesful forandringsledelse vedtages. 

5.3.1.3 Scope and urgency of the project 

Klarlægning af omfanget og vigtigheden af projektet kan afdækkes med følgende 3 spørgsmål: 

1. Is the scope of the project wide? 

Implementering af et ERP system påvirker normalt hele virksomheden og medfører høj risiko, 

hvorfor dette har negativ indflydelse. 

2. Is the change scope deep and severe? 

Ændringer i forretningsprocesserne kan være store eller små. Er påvirkningerne store er det vigtigt 

at kende omfanget af ændringer i arbejdsopgaverne, som medarbejderne kommer til at møde. 

3. Is there urgency? What is the effect? 

Vigtigheden af projektet kan påvirke bade positivt og negativt afhængigt af omstændighederne. 

Bliver projektet ikke planlagt ordenligt er der tale om negativ indflydelse. Er virksomheden i fare for 

ikke at overleve pga. heftig konkurrence, kan et ERP system projekt påvirke positivt. 

Analysen viser at Sumner (2004) og Gibson (2003) er enige om de vigtigste risici ved ERP implementering, 

men de har forskellige metoder til at minimere risiciene. Gibson anvender modellen for ”likelihood for busines 

change”, mens Sumner (2004) anvender en række strategier, som sigter på at minimere risiciene i ERP 

projektet.  
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Risk category Strategy 

Organizational fit 

 Commitment to BPR 

 Top management commitment to restructuring and following an enterprise-wide 

design which supports data integration.  

Skill mix 

 Effective recruiting and retaining of specialized technical personnel 

 Effective reskilling of current work force 

 Obtaining business analysts with knowledge of application-specific modules 

 Effective use of external consultants on project teams 

Management structure and 

strategy 

 Obtaining top management support 

 Establishing a centralized project management structure 

 Assigning a champion 

Software systems design 

 Commitment to using project management methodology and best practices specified 

by vendor 

 Adherence with software specifications 

User involvement and 

training 

 Effective user training 

 Full-time commitment of users to project management roles 

 Effective communications 

Technology planning / 

integration 

 Acquiring technical expertise 

 Acquiring vendor support for capacity planning and upgrading 

 Planning for a client-server implementation 

Tabel 8 - Risk categories and strategies. Sumner (2004) 

 

5.4 Succesfuld implementering af ERP system 

Overordnet kan det konkluderes at en effektiv projektstyring og involvering fra topledelsens side er vigtige 

faktorer der sikrer en succesfuld implementering. Flere forskere peger også på at ”Organisational fit” er den 

vigtigste succesfaktor i en ERP implementering (Sumner 2004; Hong et al 2002; Eason 1988). 

”Organizational fit” defineres af Sumner i ovenstående tabel, mens Hong et. al. definerer begrebet som 

”…as the congruence between the original artifact of ERP and its organizational context” 

Hong et. Al (2002) 

Oversat betyder det at jo bedre det 

valgte ERP system (opbygning, 

forretningsprocesser og -logik) passer 

med den virksomhed det skal indgå i jo 

større chance er der for en succesfuld 

implementering. 

En anden tilgang end Sumners (2004) og 

Gibsons (2003) fokus på risiko-

minimering, er en niveaudelt succes 

factor model med et strategisk og taktisk 

Figur 26 - Niveaudelt succes factor model. Holland & Light (1999) 

Strategic

• Legacy systems

• Business vision

• ERP strategy

• Top management support

• Project schedule and plans

Tactical

• Client consultation

• Personnel

• Business Process Change and software configuration

• Client acceptance

• Monitoring and feedback

• Communication

• Troubleshooting
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lag (Holland & Light 1999). Det strategiske lag arbejder med faktorer som har betydning for virksomhedens 

fremtidige virke og det er ledelsens ansvar at overvåge faktorerne. Det taktiske lag involverer det daglige 

arbejde, der resulterer i en succesfuld ERP implementering.  

Modellen er oprindeligt udviklet af Slevin og Pinto i 1987 til brug for projektstyring, Holland & Light (1999) har 

udvidet modellen på strateginiveauet til at omfatte ”Legacy systems” og ”ERP strategy”, så konteksten 

passer specielt til de succesfaktorer der gælder for ERP systemer. På det taktiske niveau har de tilføjet 

”Business Process Change and software configuration”, da disse også er specielle for EPR systemer.  

Sumners (2004) strategi ”Top management commitment to restructuring and following an enterprise-wide 

design which supports data integration” i risikokategorien ”Organziational Fit”, stemmer overens med 

faktoren” Legacy Systems” på det strategiske niveau i Holland & Lights (1999) model. 

5.5 Effekter ved implementering af ERP systemer 

Et hvert organisatorisk IT projekt, forventes at levere en række fordele. Fordelene vil typisk være beskrevet i 

business casen, så beslutningstagerne ved hvad de kan forvente af IT projektet. Inden for ERP systemer 

kan der være mange fordele. Specielt muligheden for at integrere alle virksomhedens data i en database, 

sikrer både datavaliditet og IT-mæssigt sparer man udgifter til vedligeholdelse af flere IT-systemer. 

(Davenport 1998; Lau 2005) 

5.5.1 Rationalisering af medarbejderstab 

Når virksomheden bliver mere effektiv og medarbejderne er blevet fortrolige med systemet (DeLone & 

McLean 2003), kan ledelsen begynde at se på, om medarbejderstaben kan optimeres. Der ligger måske 

allerede i Business Casen en antagelse om at der kan spares på medarbejderstaben, men med ”Initial Dip 

Phenomenon” (Eason 1988) in mente, bør man vente med at afskedige medarbejdere indtil virksomheden 

igen er oppe i gear. Der kan være fare for at ”Initial Dip”- perioden kan blive betydeligt forlænget, hvis man 

afskediger medarbejdere kort efter indførelsen af ERP systemet (Eason 1988) 

Ud fra et lean perspektiv, kan virksomheden i stedet for at afskedige medarbejdere, se dem som en buffer 

der kan udføre arbejdsopgaver andre steder i virksomheden. (Womack & Jones 1996) På den måde er 

medarbejderne stadig tilgængelige, når virksomheden får travlt og har brug for ekstra mandskab. 

5.5.2 Effektivitetsforøgelse og gennemsigtighed grundet bedre økonomistyring 

For større virksomheder vil økonomisk gennemsigtighed være af vital betydning. For at kunne trimme og 

optimere processer og funktioner er det vigtigt at økonomiafdelingen kan levere præcise nøgletal til 

topledelsen og dag-til-dag opfølgning til afdelingslederne. På et strategisk niveau vil de præcise nøgletal 

også være bestemmende for hvor virksomhedens fremtidige investeringer bør foretages. Ønsker 

virksomheden at gå ind på et nyt marked, får man hurtigt feedback på om dette marked vil være rentabelt. 
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5.5.3 Konkurrencemæssig fordel 

Virksomheder skal være opmærksomme på, at indførelsen af et ERP system med standardprocesser kan 

betyde at virksomhedens konkurrencemæssige fordel forsvinder. I analysefasen af ERP systemet er det 

vigtigt at få klarlagt de konkurrencemæssige fordele og sikre at ERP systemet kan håndtere disse. 

Produktionsvirksomheder og virksomheder med fysiske varer vil typisk have glæde af ERP systemer, da de 

består af fastlagte processer, hierarkisk opbygning og strømlinet produktion. Desværre er denne type af 

virksomheder ikke fuldt ud i stand til at udnytte de informationer ERP systemet genererer, da virksomhedens 

stive strukturer ikke fordrer en organisationskultur hvor man tænker selvstændigt og lægger vægt på viden 

og innovation (Legnick-Hall & Legnick-Hall, 2006). Omvendt vil virksomheder som lever af viden og 

innovation, og er vant til at leve i en omskiftelig verden, kunne opnå større konkurrencemæssige fordele, da 

de er bedre til at reagere på de informationer et ERP system giver, men der findes til dato ingen ERP 

systemer, som fokuserer på denne virksomhedstype (Legnick-Hall & Legnick-Hall, 2006). 

5.6 Psykologiske faktorer 

I arbejdet med at implementere et nyt ERP system, kan implementeringsprojektet møde modstand fra 

medarbejderne (Sumner 2004; Eason 1988) og man er nødt til at reagere på denne modstand. Dette afsnit 

analyserer hvordan ledere kan arbejde med at minimere modstanden fra medarbejderne.  

5.6.1 A paradox framework (Lewis, 2000) 

Denne model opererer med medarbejdernes psykologiske aspekter. Et paradoks er sammenhængen ml. 

modstridende men stadig relaterede elementer. Elementerne giver mening hver for sig, men ikke når de 

optræder på samme tid. 

Lewis har udviklet et framework som løser de psykologiske paradokser medarbejdere kan opleve på 

arbejdspladsen. Frameworket består af følgende 3 elementer: 

 

 

 

 

 

5.6.1.1 Tension – de underlæggende årsager til paradokset 

Tensions er perceptuelle, dvs. de er kognitivt eller socialt konstruerede modsætninger, som slører det 

indbyrdes forhold modsætningerne har. F.eks. at en chef opfordrer til teamwork men overvåger 

medarbejdernes individuelle præstationer.  

Figur 27 - Paradox Framework (kilde: Lewis 2000) 
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5.6.1.2 Reinforcing cycles – de negative følger af paradokset.  

Paradokset bliver forstærket i medarbejdernes optik og medarbejderne kan evt. danne subgrupper i 

virksomheden, hvor de fælles forstærker deres modstand mod en given tension. Der er identificeret 6 

forsvarsmekanismer mod paradokser 

Mekanisme Forklaring 

Splitting Medarbejderne distancerer sig yderligere, f.eks. ved at lave subgrupper 

Projection Medarbejderne overfører konflikterne til en syndebuk 

Repression Medarbejderen opbygger en fornægtelsesillusion og blokerer for tensionen 

Regression  Medarbejderen går tilbage til opfattelser eller handlinger som giver tryghed 

Reaction formation Medarbejderen bearbejder tensionen ved kraftigt at udtrykke følelser eller handlinger 

som står i kraftig kontrast til tensionen 

Ambivalence 

 

Medarbejderen indgår, kompromisser over tensionen gennem ”lunkne” reaktioner. 

Dvs. reaktioner som ikke er kraftige / udfarende. 

Tabel 9 -  Forsvarsmekanismer 

 
Begrebet kan kædes sammen med DeLone & McLeans (2003) IS success model, da der også her arbejdes 

med at loop-begreb, hvor negativt brug af IT-systemet forstærker sig selv. Medarbejderne vil højst 

sandsynligt udvise samme reaktionsmønstre, som nævnt under Reinforcing Cycles, hvis de oplever brugen 

af IT-systemet som et paradoks.  

5.6.1.3 Management – lav tiltag så medarbejderne kan leve med paradokset 

Management delen af paradox frameworket skal håndtere (coping) de reinforcing cycles, ved at gentænke 

tidligere opfattelser og rutiner. Traditionelle modeller baseret på rationel problemhåndtering er sat ud af spil, 

da ledere er nødt til at håndtere og positivt anvende de tensions medarbejderne bærer rundt på. Igennem 

positiv anvendelse kan lederne opnå den ønskede forandring. Lederne skal være opmærksomme på at 

traditionel kontrol og planlægning ikke fungerer overfor psykologiske tensions, men de skal i stedet håndtere 

og forstå medarbejdernes tensions. 

 

5.7 Medarbejdertyper 

I dette afsnit vil det blive belyst, hvilke typer af personligheder der findes og hvordan man bør sammensætte 

teams på arbejdspladsen.  

Forandringsledelsesdelen af et ERP system er et af nøglekriterierne for at ERP implementeringen bliver en 

succes. Her er det vigtigt at identificere hvilke typer af medarbejdere der skal anvende systemet og for at 

identificere hvordan medarbejderne er, kan Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test med fordel anvendes. 

Ofte vil medarbejderne også indgå i teams og for at kunne sammensætte effektive arbejdsteams kan Belbins 

Team Role Types anvendes. 



Andreas Humledal Olsen  Copenhagen Business School  7. januar 2011 
Cand.merc.(dat) 

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri  Side 50 af 92 

 

5.7.1 Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

Testen foretages via et spørgeskema og MBTI identificerer hvilken af de 16 forskellige personlighedstyper 

en person er. Personlighedstyperne repræsenterer en persons præferencer inden for 4 forskellige 

kategorier. Hver kategori består af 2 yderpoler, og en persons præference vil ligge et sted på skalaen 

mellem yderpolerne (Sample 2004) De 4 kategorier ses på nedenstående figur: 

 

Figur 28 – Eksempel på MBTI præferencer 

 

 Den første kategori søger svaret på ”Hvorhen retter du din opmærksomhed?” og ” Hvor foretrækker 

du at få din energi fra?” og svaret gives enten via ekstroversion (ydre omgivelser) eller introversion 

(en persons indre) 

 Kategori 2 søger svaret på ” Hvilke slags informationer fortrækker du at lægge mærke til?” og svaret 

gives enten via sansning (det håndgribelige) eller intuition (abstraktion og forestillingsevne) 

 Kategori 3 søger svaret på ” Din fortrukne fremgangsmåde når du skal vurdere information og træffe 

beslutninger” og svaret gives enten via tænkning (objektiv logik) eller følen (personlige værdier, 

overbevisninger) 

 Kategori 4 søger svaret på ” Hvordan foretrækker du at orientere dig mod verden omkring dig, din 

livsstil?” og svaret gives enten via vurdering (styr på tiden og organiseret) eller opfattelse (spontan 

og tilpasningsdygtig) 

Ovenstående figur viser et eksempel på en ISTJ-personlighedstype og som det kan ses på figuren kan 

personen inden for de enkelte kategorier være mere eller mindre klart defineret, f.eks. ligger personen i 

kategori 1 på ”uklar” så profilen kunne også have været ESTJ i stedet. Figuren nedenfor viser alle 16 

personlighedstyper og beskrivelsen for ISTJ typen er fremhævet. 
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Figur 29 – Eksempel på MBTI typebeskrivelse 

 

I erhvervslivet er typerne ISTJ, ESTJ og ENTJ typisk overrepræsenteret da T’et og J’et viser at personerne 

der træffer beslutninger typisk gør det ud fra objektive kriterier (T) og at de som personer er velorganiserede 

og har styr på tiden (J) (Sample 2004). Desuden identificerer Rideout & Richardson (1989) at 60 % af 

amerikanske mænd typisk vil have en profil hvor tænkning (T – beslutningstagning) er dominerende. 

Omvendt har 65 % af amerikanske kvinder følen (F – personlige værdier, harmoni) som deres præference 

mht. beslutningstagning. Med andre ord kan tænkning (T) anses som den analytiske faktor, hvor i mod følen 

(F) kan anses som den relationsskabende faktor (Rideout & Richardson 1989) 

Overføres disse faktorer til sundhedssektoren, giver det det værdifuld information når man f.eks. skal indføre 

nye IT-systemer til fagpersonalet. Her er størstedelen af personalet kvinder, som vil have præferencer for 

intuition (I) og følen (F) hvor i mod udviklere af IT-systemer typisk er mænd, der typisk vil have præferencer 

for sansning (S) og tænkning (T) (Rideout & Richardson 1989). Denne viden kan være nyttig når brugerne 

skal komme med input til hvordan IT-systemet skal designes.  

5.7.2 Belbins Team Role Types 

Til identificering af hvordan medarbejdere opfører sig når de er en del af en team kan Belbins team role 

types anvendes. I modsætning til MBTI, som er et psykometrisk redskab (muligheden for at måle mentale 

evner), er Belbins Team Role Types et værktøj til at identificere adfærd og hvordan medarbejdere reagerer 

på 9 forskellige team roles. Ofte har medarbejderen indikationer overfor flere roller, hvilket er normalt. Belbin 

skelner ligeledes mellem termerne team og gruppe. Teams består af max. 4-5 personer; overstiger antal 

medlemmer dette betegnes de som en gruppe, da de ikke vil være i stand til at arbejde tæt nok sammen til 

at løse deres opgaver
23

. Teamstørrelsen indikerer også at medlemmerne vil bære flere roller, da der i alt 

findes 9 roller. 

Rollerne, deres karakteristika og deres svagheder vil blive beskrevet herunder: 

                                                      

23
 http://en.wikipedia.org/wiki/Belbin_Team_Inventory  

http://en.wikipedia.org/wiki/Belbin_Team_Inventory
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Rolle Karakteristika Svaghed 

Plant Kreative, uortodokse, løser svære 

opgaver 

Svage kommunikationsevner og problemer med at lede 

almindelige medarbejdere 

Resource 

investigator 

Udadvendt, undersøger 

muligheder, entusiastisk  

Taber interesse når den første entusiasme har lagt sig 

Co-ordinator en god teamleder, afklarer mål, 

pålidelig, har overblik 

Ikke nødvendigvis den mest kreative i teamet 

Shaper Opgavefokuseret, presser andre til 

at nå deres mål 

Modtagelig overfor provokation og har en kort lunte 

Monitor Evaluator Træffer den rigtige beslutning, 

analytisk, observerer hvad der 

foregår i teamet 

Mangler drive og evnen til at inspirere andre 

Teamworker Diplomatisk, teamets kit,  Ubeslutsom i pressede situationer 

Implementer Disciplineret, motiveret gennem 

deres loyalitet til teamet 

Langsomme til at reagere på nye muligheder, lidt 

ufleksibel 

Completer – Finisher Perfektionist, leverer til tiden Modvillig til at uddelegere opgaver, overbekymrende 

Specialist Stor viden inden for deres 

specialist felt, vil finde svar på ting 

de ikke allerede ved 

Kan kun bidrage med viden om deres specialistfelt. Ikke 

interesserede i andre aspekter af teamets opgaver. 

Tabel 10 - Belbins team roles (kilde: Belbin) 

 

Er en virksomhed nødsaget til, af forskellige årsager, at afskedige medarbejdere vil det være en god ide at 

sikre at ens teams stadig er effektive. Hermed kan typerne anvendes som kriterier i en fyringsrunde. De kan 

omvendt også anvendes i en ansættelsessituation, hvor ansøgere identificeres i forhold til typerne. 

5.8 Udpegning af Sponsors 

I implementeringen af både IT systemer, ERP systemer og andre situationer hvor mennesker skal anvende 

noget der er nyt (Sumner (2003), Rogers (2003)), er et succeskriterium anvendelsen af sponsors. Termen 

sponser har mange navne: champion, superbruger, m.v. men fælles for dem er at de advokerer for det nye 

og overbeviser kollegaer om fordelene ved dette. 

Rogers (2003) definerer en champion (sponsor) således: 

“…a charismatic individual who throws his or her weight behind an innovation, 

thus overcoming indifference or resistance that the new idea may provoke in an 

organization” 

Og med følgende kvaliteter: 

 Har en nøgleposition i organisationen 

 Besidder analytiske og intuitive færdigheder 

 Har værdsatte interpersonelle og forhandlingsfærdigheder overfor andre medarbejdere i 

organisationen 

En sponsor er ikke nødvendigvis en topleder. Topledelsens bevågenhed og involvering er vigtig for at sikre 

overordnet succes for projektet (Gibson (2005), Sumner (2003)), men en sponsor skal være god til 
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menneskelige relationer og være i stand til at overbevise medarbejderne om fordelene ved det nye (Rogers 

2003).  Innovationer med en høj grad af usikkerhed skal have en stærk sponsor ellers vil innovationen dø.  

 

5.9 Undervisningsmetoder 

Dette afsnit beskriver metoder, som kan anvendes i forbindelse med oplæring af medarbejdere i ERP 

systemer. 

Metoderne kan deles op alt efter om der er tale om intern eller ekstern undervisning. Nogle metoder 

overlapper, hvorfor opstillingen vil foregå i skemaform og metoderne vil blive beskrevet enkeltvis. 

5.9.1 Brugerprofiler 

Brugerprofiler er ikke en undervisningsmetode med bruges til at målrette undervisningen. Eksempler på 

brugerprofiler kan være rekvirent som kun skal lære at bestille varer i et ERP system og 

økonomimedarbejder som har mange arbejdsopgaver og derfor skal undervises i flere dele af ERP 

systemet
24

. Afhængigt af system om omfang kan man have flere eller færre brugerprofiler og MBTI 

profiltyperne kan hjælpe til at klarlægge hvilke typer af undervisning der sikrer bedst mulig indlæring. 

5.9.2 Sidemandsoplæring 

Sidemandsoplæring vil typisk være en intern undervisningsmetode, hvor en erfaren medarbejder oplærer en 

ny medarbejder i systemet. Dette kan foregå mere eller mindre struktureret, da der er tale om en 

læringsproces. En struktureret tilgang er at have en række konkrete nedskrevne opgaver som den erfarne 

medarbejder beder den nye medarbejder om at udføre i systemet.
25

 (Eason 1988) 

5.9.3 Hands-on undervisning 

Denne metode kan både være intern og ekstern. Undervisningen foregår som klasseundervisning, hvor 

underviseren demonstrerer ERP systemet og dets funktioner, hvorefter deltagerne skal løse en række 

konkrete opgaver (Eason 1988) 

5.9.4 E-learning 

E-learning kan for deltageren forgå både på arbejdspladsen eller derhjemme. Alt der kræves er en 

internetforbindelse og metoden kan udbydes både internt og eksternt. Metoden minder om hands-on 

undervisning bortset fra underviseren er erstattet med en række videodemonstrationer eller skærmdumps af 

systemet. Videoerne/skærmdumps gennemgår systemets moduler og efterfølgende kan deltageren udføre 

de arbejdsopgaver som e-learningssystemet beder om, som også typisk sker ved at have skærmdumps af 

systemet. Nyeste e-learnings metode baserer sig på klonteknologi (Hansen, 2010). Der laves en kopi af 

                                                      

24
 Region Hovedstaden arbejder p.t. med disse 2 typer brugerprofiler (kilde:Interview med Jakob Fjorder) 

25
 H:S anvendte bl.a. denne strukturerede tilgang ved indførslen af EPM (elektronisk patient medicin) (kilde: 

studieprojekt i H:S med undertegnede som projektdeltager) 
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systemet og i brugergrænsefladen indbygges en intelligent guide der kan understøtte brugeren i 

undervisningen og vise hvordan en bestemt arbejdsopgave udføres hvis brugeren gentagne gange laver fejl. 

5.9.5 Fordele og ulemper ved de forskellige metoder 

De enkelte metoders fordele og ulemper kan opstilles i følgende skema.  

Undervisningsmetode Type Fordele Ulemper 

Sidemandsoplæring Intern Foregår i brugerens eget 

arbejdsmiljø 

Intim sfære gør brugeren tryg.  

Kollega står for oplæringen 

Kræver tid 

 

Hans-on undervisning Intern / 

Ekstern 

Flere kan undervises samtidigt. 

Faglig sparring når deltagere 

kommer fra forskellige afdelinger 

Brugere skal trækkes ud af deres hverdag 

for at komme på kursus. 

 

E-learning Intern/ 

Ekstern 

Meget billigt 

Medarbejderen kan undervises når 

denne har tid.  

Behøves ikke være til stede på 

arbejdspladsen 

Nemt at opgradere 

kursusmaterialet 

Kan ikke spørge underviser/kollega til 

råds, hvis der er noget man ikke forstår 

Tabel 11 - Sammenligning af undervisningsmetoder 

 

De metoder en virksomhed vælger at anvende, afhænger af hvor komplekse opgaver medarbejderne skal 

løse. Ofte vil virksomheden gøre brug af flere metoder der henvender sig til de forskellige brugertyper 

(Eason 1988). 

5.10 Valg af analysemodel  

Analysemodellen skal anvendes i arbejdet med at klarlægge den nuværende situation som Region 

Hovedstadens Psykiatri befinder sig i og kriterierne for udvælgelse skal understøtte dette. 

Analysemodellen er opbygget omkring Rogers (2003) ”Innovation Process for Organizations” model. Ud af 

de 5 faser i procesmodellen for organisationer, anvender denne analysemodel kun fase 3 – ”Restructuring 

/Redefining” som behandler implementeringen af innovationen. Fasen analyserer hvordan innovationen og 

organisationen skal ændres for at tilpasse sig hinanden (”organizational fit”). Fase 1 og 2 i Rogers (2003) 

innovationsmodel er initeringsfaser, som Region H allerede har gennemgået. Fase 4 og 5 ligger efter 

implementering og er udenfor scope af dette speciale. 

Fasen gennemføres ved at analysere faktorer, som påvirker adoptionsparatheden og nedenfor præsenteres 

analysemodellens elementer. 
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5.10.1 Forudsætninger 

Disse svarer til Rogers (2003) variabler for succesfuld adoption. De er udefra givet og er ikke direkte mulige 

at påvirke gennem ERP implementeringen. De medarbejdertyper der findes vil blive defineret, kulturen i de 

enkelte enheder fastslås og projekts omfang vil blive identificeret (Gibson 2003) 

5.10.2 Topledelsens involvering 

Sumner (2004) og Gibson (2003) argumenterer at en synlig topledelse er vigtig for en succesfuld 

implementering. Dens bevågenhed sikrer at ERP projektet får tilført de rette midler og at evt. upopulære 

beslutninger bakkes op.  

5.10.3 Medarbejdernes påvirkning 

For at opnå ”organizational fit” må det analyseres hvor forandringsvillige medarbejderne er.  Jo bedre fit der 

er mellem ERP systemet og organisationen, jo bedre adoption vil man opnå (Hong & Kim 2002; Sumner 

2003). En kulturanalyse gennemført i 2009, vil sammen med interviews og egne observationer danne 

grundlag for at bestemme hvor forandringsvillig Region H Psykiatri er. Ligeledes vil de processer der ændres 

blive identificerede for at forstå hvor meget medarbejdernes arbejdsopgaver ændrer sig.  

5.10.4 Kommunikationsaktører 

Rogers (2003) identificerer 2 typer kommunikationskanaler: mass media og interpersonal channels, som kan 

bruges til at påvirke individer og organisationer til at adoptere en given innovation. I denne analysemodel er 

begrebet udvidet til kommunikationsaktører, som omfatter alle måder hvorpå Region H Psykiatri kan påvirke 

medarbejderne med inforation og oplysning om det kommende ERP system. Oplyste medarbejdere vil være 

mere positive over for adoption. (Rogers 2003; Gibson 2004). Analysemodellen ses i Figur 30 

 

Figur 30 - Analysemodel 



Andreas Humledal Olsen  Copenhagen Business School  7. januar 2011 
Cand.merc.(dat) 

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri  Side 56 af 92 

 

6 Analyse af nuværende situation 

I dette afsnit analyseres den nuværende situation via analysemodellen præsenteret i sektion 5. Analysen 

resulterer i en konklusion af hvor parate Region H Psykiatri er til at adoptere det kommende ERP system.  

Analysens gennemføres for Region H Psykiatris 26 geografisk spredte psykiatriske enheder, som gør det til 

en udfordring at implementere et ERP system i en så spredt organisation med forskellige kulturer og 

arbejdsopgaver. 

6.1 Tidsplan for projektet 

Inden analysen gennemføres, præsenteres først en opsummering af ERP projektets tidsplan 

Mens nærværende speciale skrives er det kommet frem at tidsplanen indtil videre er udskudt med 8 

måneder frem til august 2011, grundet uoverensstemmelse med leverandøren omkring kontraktlige forhold. 

De præcise forhold har ikke været muligt at få oplyst, da Region H er omfattet af tavshedspligt. 

 

 

6.2 Analyse 

Dette afsnit anvender analysemodellen til at vise Region H Psykiatris nuværende situation i forhold til 

implementeringen af det kommende ERP system. Analysen vil fastslå hvor parate Region H Psykiatri er til at 

adoptere det nye ERP system. 

Figur 31 - Tidsplan for ERP projekt  

(Kilde: ERP projektorganisation) 
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Figur 32 - Analysemodel 

6.2.1 Forudsætninger 

En række forudsætninger ligger til grund for adoptionsparatheden i Region H Psykiatri. Rogers udtaler: ”Both 

the organization and the innovation usually change in the innovation process in an organization” (2003, s. 

424). Forudsætningerne i denne analyse er de brugertyper som findes i dag i henhold til økonomiopgaver og 

indkøb, kulturen for Region H Psykiatri samt omfanget af det kommende ERP system.  

6.2.1.1 Kultur i Region H Psykiatri 

I Region H Psykiatri hersker der ikke én, da Region H Psykiatri består af 26 forskellige enheder. Kulturen på 

enhederne har bl.a. betydning for dens forandringsvillighed, hvilket behandles senere i dette afsnit. En 

kulturanalyse gennemført i 2009, analyserer kulturerne på de forskellige enheder efter teorien om 

konkurrerende værdier. De konkurrerende værdier kan sættes op i en matrix som viser hvilke værdier der er 

fremherskende for de enkelte enheder og det danner følgende inddelinger: 

Figur 34 - Enhedsdrage for sociale botilbud – Klankultur 
(kilde: Kulturanalyse) 

Figur 33 - Enhedsdrage med tyngde i hierarki (kilde: 
Kulturanalyse) 
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Figurerne viser at der findes 4 kulturtyper, hvor det i sær er tydeligt at de 9 botilbud alle har tendens mod en 

klankultur (Figur 34), hvilket også er gældende for de 3 små psykiatriske centre RPC Glostrup, PC bornholm 

og PC Stolpegård (se Figur 36) De øvrige psykiatriske centre har enten tendenser mod en klankultur (Figur 

36) eller er traditionelle med tendens mod en hierarkistruktur (Figur 35) og administrationen og børne-

ungdomspsykiatrien har alle en tydelig tyngde mod hierarkikultur (Figur 33) 

Region H Psykiatris ønske er at skabe en kultur som går mod ”markedet” og ”adhocratiet” hvor der er fokus 

på de resultater der opnås. Enhedsdragerne viser at der overvejende er internt fokus og at enhederne enten 

har en hierarkisk- eller klankultur, hvilket er udtryk for fokus på patienter og menneskelige værdier. Ønsket 

om en fælles kultur bliver ikke nem at opnå, når der er så stor forskel i opfattelsen af hvordan arbejdsfokus 

skal være i Region H Psykiatri. 

Konsulentfirmaet har anvendt Scheins
26

 kultur-isbjerg model, til den beskrivende del af analysen og til 

bestemmelse af værdierne og normerne i kultur-isbjerget er Cameron & Quinns
27

 model om konkurrerende 

værdier anvendt. Alle medarbejdere i Region H Psykiatri har udfyldt et spørgeskema og der var en 

forventning om at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen 100 % elektronisk. Det endte med at ca. 2/3 af 

besvarelserne er gennemført på papir, da det kliniske personale sjældent tjekker deres e-mail. Personalet 

finder det kliniske arbejde langt vigtigere end administrative opgaver, som dagligt at tjekke e-mail. 

6.2.1.2 Brugertyper 

I de nuværende økonomi- og indkøbssystemer er det de administrative medarbejdere der sørger for alle 

opgaver vedr. indkøb, fakturabehandling og andre økonomiske opgaver. Sundhedspersonalet i de enkelte 

afsnit sørger for at telefonere eller e-maile bestillingerne til en administrativ kollega.  

                                                      

26
 Schein, Edgar H.: Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, 1997 

27
 Cameron, Kim S. & Quinn, Robert E.: Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing 

Values Framework, Addison Wesley, 1998 

Figur 35 - Enhedsdrage for centre med tendens mod hierarki 
(kilde: Kulturanalyse) 

Figur 36 - Enhedsdrage for centre med tendens mod 
klankultur (kilde: Kulturanalyse) 
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6.2.1.3 Projektomfang 

Rogers (2003, s. 426) skelner mellem ”Incremental” og ”Radical” innovationer. En innovation kan være så 

Radical at det kræver et helt nyt paradigme for at udføre visse arbejdsopgaver. Det kommende ERP system 

erstatter 3 økonomisystemer og 4 indkøbssystemer, hvorfor det må karakteriseres som en ”Incremental 

innovation”. Der er altså tale om udskiftning af en række systemer, hvis funktioner nu samles til et ERP 

system. Samtaler med medarbejdere i Region H’s Psykiatri afslører dog at nogle medarbejdere føler at 

overgangen til det nye ERP system bliver en større omvæltning. Disse frustrationer understøttes af Lewis 

(2000) som argumenterer at medarbejderes modstand mod forandringer, gør at de søger tilbage til rutiner de 

kender og føler sig trygge ved. 

Ser man på medarbejdernes alder i Region H’s administrative led, er 70 % af medarbejderne er 45 år eller 

derover. Studier viser at både medarbejdernes alder og uddannelsesniveau har en indvirkning på deres 

villighed til forandring, hvilket kan være en medvirkende faktor til deres modstand (Lin 1994) 

Rogers (2003, s. 17) påpeger at individet bl.a. påvirkes af hvordan de opfatter innovationen. Det kommende 

ERP system er forsinket og medarbejderne ved endnu ikke hvordan systemet kommer til at påvirke dem.  

Ud fra Rogers (2003) Percieved Attributes of Innovation variabeltyper er: 

 ERP systemet ikke synligt (Oberservability) 

 Det er ikke muligt at afprøve det (Trialability) 

 Opfatter medarbejderne ligeledes ERP systemet som komplekst (Complexity) 

 og hvis de fordele (Relative Advantage) som ERP systemet giver ikke er kommunikeret ud, vil 

individet ligeledes have svært ved at adoptere. 

6.2.2 Topledelsens involvering 

Topledelsen skal sikre at de nødvendige ændringer i forretningsprocesserne kommer igennem. Sumner 

(2003) og Gibson (2005) anser det som en betydelig risikofaktor, hvis et ERP projekt ikke har topledelsens 

opmærksomhed. 

Region H Psykiatris topledelse er ikke synlig i ERP projektet på nuværende tidspunkt, da Region H Psykiatri 

endnu ikke er gået i gang med implementeringen. Psykiatridirektør Martin Lund er medlem af Region H’s IT-

styregruppe og bliver derigennem orienteret om ERP projektets fremdrift. Den foreløbige plan er at Region H 

Psykiatri skal påbegynde implementering og udrulning i januar 2012. Det burde være muligt at starte i 

efteråret 2011, men man har ønsket at vente til efter årsskiftet for at undgå for at aflevere regnskab i to 

økonomisystemer. 

Generelt er psykiatridirektøren positivt stemt overfor at anvende IT og han vil have opmærksomhed på ERP 

projektet når implementeringsperioden nærmer sig. Økonomidirektør Sven Knudsen er også involveret, da 

implementeringsteamet for Region H Psykiatri er forankret i økonomiafdelingen.  
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6.2.3 Medarbejdernes påvirkning 

Dette afsnit analyserer hvordan den nuværende situation indvirker på medarbejderne.  

6.2.3.1 Processer 

De nuværende processer der bliver påvirket af det kommende ERP system, bliver analyseret efterfølgende.  

6.2.3.1.1 Lager-og distributionsprocesser 

De psykiatriske centre bestiller i dag varer fra deres værtshospital, dvs. det hospital centeret hørte til inden 

Region H blev dannet. Psykiatrisk center Ballerup, Gentofte, Glostrup og Stolpegård, samt boltilbudene 

Lunden og Skovvænget får leveret varer fra centrallageret i Mileparken og er derfor ikke hospitalsafhængige. 

De kommer til at være afhængige af hvornår centrallageret i Mileparken lukkes ned. De sociale botilbud der 

ikke fremgår af listen, bestiller selv varer ude i byen. 

Hospital Lager Psykiatrisk center / botilbud 

Amager X PC Amager 

Bispebjerg X 
PC Bispebjerg 

BUC Bispebjerg 

Bornholm X PC Bornholm 

Frederiksberg X PC Frederiksberg 

Gentofte 

 

Glostrup 

 

Herlev 

Centrallager Mileparken 

PC Stolpegård 

PC Ballerup 

PC Gentofte 

PC/BUC/RPC Glostrup 

Lunden 

Skovvænget 

Hillerød X 
PC Nordsjælland 

BUC Nordsjælland 

Hvidovre X PC Hvidovre 

Rigshospitalet X PC Rigshospitalet 

Tabel 12 – Hospitalslagre 

 

I dag foregår bestillingen fra de forskellige afsnit, ved at en medarbejder ringer eller skriver en mail til en 

administrationsmedarbejder indeholdende varebestillingen. Medarbejderen taster herefter ordren i 

værtshospitalets indkøbssystem og varerne bliver leveret fra værtshospitalets lager. Princippet er det samme 

for de enheder der bestiller fra centrallageret i Mileparken. 

Region H Psykiatris hovedøkonomisystem Maconomy, arbejder direkte sammen med indkøbs- og 

lagersystemet SCILS, mens hospitalerne i det gamle H:S anvender KMD-ØS og indkøbs- og lagersystemet 

ILS. Da alle økonomiske transaktioner skal være i Maconomy, foretages der hver måned en overførsel af 

data fra KMD-ØS til Maconomy. Denne overførsel er en større kilde til fejl, da dataformatet i overførslen ikke 

kan indeholde nok information til altid at identificere hvilket center og afsnit der har bestilt hvilke varer. 
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Rigshospitalet anvender dog deres eget økonomisystem HØS og indkøbs- og lagersystemet ELS, men 

overførselsprincipperne er de samme som for KMD-ØS. 

Indkøbs- og distributionsproces for lagervarer. 

Nedenstående figur viser processen for bestilling og levering af varer til hospitalet. 

 

 

  

Varer plukkes, registreres 

med hånd-scanner og 

sættes på palle 

Medarbejder e-

mailer/ringer ordre til 

medarbejder i 

administrationen 

Medarbejder taster ordre 

og leveringsdetaljer i 

indkøbssystem SCILS 

eller ILS  

Plukkeliste sendes til 

hospitalslager 

SCILS genererer faktura 

til økonomisystem 

Maconomy 

Hospital/center 

distribuerer selv varer ud 

til de respektive 

afdelinger 

Varebil pakkes og Varer 

leveres med intern 

leverandør til 

hospitals/centers 

vareindlevering 

 

Distributionsproces Indkøbsproces 

Overførselsproces fra KMD-ØS til Maconomy 

1 

2 

ILS genererer faktura til 

økonomisystem  

KMD-ØS 

KMD-ØS overfører 

månedligt økonomidata til 

Maconomy 

Overførsler tjekkes for fejl 

Figur 37 - Proces for indkøb og distribution af lagervarer 
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Indkøbs- og distributionsproces for skaffevarer 

 

 

6.2.3.1.2 Økonomiprocesser 

Leverandører til Region H er forpligtet til at sende fakturaer elektronisk. Disse modtages direkte i Maconomy 

økonomisystemet, hvor centrenes adm. medarbejdere sørger for fakturagodkendelse, så Hovedkassen kan 

udbetale penge til leverandøren.  

Proces for Fakturabetaling 

 

 

 

Centeradministrationen 

modtager sender e-faktura 

til godkendelse i afsnit 

Betalingsansvarlig på afsnit 

godkender faktura 

Adm. Medarbejder bogfører 

manuelt i Maconomy på 

leverandørs konto 

Hovedkassen godkender 

faktura og betaler leverandør 

via bankoverførsel/Nemkonto 

Maconomy sender besked 

til Hovedkassen (1) om at 

leverandør skal have 

betaling 

 

(1): Hovedkassen er placeret på Regionsgården i Hillerød og sørger for alle udbetalinger til leverandører 

Leverandør sender e-

faktura til center direkte i 

økonomisystem 

Maconomy (se 

fakturaproces) 

Medarbejder e-

mailer/ringer ordre til 

medarbejder i 

administrationen 

Adm. medarbejder 

bestiller varer hos ekstern 

leverandør og oplyser 

leveringsinfo 

Leverandør modtager 

ordre 

Leverandør- og Distributionsproces Indkøbsproces 

Varer leveres ud til 

angivet kontorlokale i 

afsnit på center 

Figur 38 - Proces for skaffevarer 

Figur 39 – Proces for fakturabetaling i Maconomy 
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Proces for udtræk af samlet økonomioversigt for alle enheder 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over de ovennævnte processer, findes der en lang række processer i økonomiafdelingen, som forbliver 

de samme i det kommende ERP system. Opgaverne skal udføres anderledes i det kommende ERP system, 

men det er stadig de samme processer. 

6.2.3.2 Forandringsvillighed 

Dette afsnit analyserer hvor forandringsvillige medarbejderne i Region H Psykiatri synes at være. 

Analysen er gennemført ved interviews med administrationschef på Psykiatrisk Center Glostrup, 

regnskabschef for Region H Psykiatri og konklusioner fra kulturanalyse i 2009. 

Region H Psykiatri arbejder på at etablere en fælles kultur, da strukturreformen i 2007 skabte et opbrud for 

mange ansatte og Region H Psykiatri er i dag fragmenteret pga. den store geografiske spredning. 

Interview med administrationschef fra Psykiatrisk Center Glostrup viser at medarbejdere som skal være 

fuldtidsbrugere af ERP systemet generelt er positivt indstillede. Den store gruppe af occasional users 

(rekvirenter) er endnu ikke informeret om at et nyt ERP system er på vej og dette er en bevidst strategi, så 

administrationschefen undgår at modtage spørgsmål han ikke kan svare på. Ubesvarede spørgsmål kan 

skabe utryghed og starte negative rygter blandt medarbejdere og derved give modstand mod ERP systemet 

(Gibson 2003). 

Omvendt er medarbejderne vant til forandringer på IT-siden. De har inden for de sidste 4 år oplevet større 

forandringer: Indførslen af EPM (elektronisk patient medicin), overgang fra Københavns Amt til Region 

Hovedstaden med bl.a. nye e-mail adresser og nyt intranet, implementering af ny IT support i Region H 

Psykiatri og omlægning af alle PC’ere til et nyt AD-domæne. 

I administrationen er medarbejderne vant til forandringer, da de har mange forskellige arbejdsopgaver og 

ofte indgår i projekter. Økonomimedarbejderne er generelt positivt stemt, da de anser overgangen til det nye 

ERP system, som et mindre skift fra et økonomisystem til et andet. Nogle medarbejdere er dog utrygge ved 

Medarbejder i økonomiafdelingen 

udtrækker data for alle 26 centre 

og botilbud fra 

økonomisystemerne Maconomy 

og KMD-ØS som CSV-filer (1) 

Data sættes ind i 

excelskabelon for videre 

behandling. 

Rapport udarbejdes efter 

endt databehandling og kan 

præsenteres for ledelsen 

(1): Tidskrævende opgave da alle data udtrækkes manuelt 

Figur 40 - Proces for udtræk 
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at skulle skifte, men det handler primært om at der stadig er et år til at implementeringen starter og det ikke 

har været muligt at se hvordan ERP systemet arbejder. 

Forandringsvilligheden på Psykiatriens enheder præsenteres og efterfølgende grupperes enhederne efter 

deres forandringsvillighed. 

Forklaring af forkortelser: 

 PC = Psykiatrisk center 

 RPC = Retspsykiatrisk center 

 BUC = Børne-ungdoms psykiatrisk center 

Enhed Forandringsvillighed 

Administration 

Forandringer forekommer hver dag, og kulturen er vant til at håndtere vanskelige 

forandringer.  

 

Behandlingspsykiatri  

PC Amager 
Forandringer opleves som uafvendelige, men de er ikke altid velkomne: ”Lad os nu få noget 

arbejdsro!” 

PC Ballerup 
Forandringer lykkes på det synlige niveau – medarbejderne ændrer adfærd, men lykkes 

forandringen også værdimæssigt: Vindes medarbejdernes hjerter? 

PC Bispebjerg 

PC Bispebjerg bryder sig ikke om forandringer, men medarbejderne er gode til at rykke 

sammen på afsnittene, når forandringer alligevel ruller ind. Der er utryghed for forandringer, 

da det som regel betyder 

besparelser, forringelse af patientbehandling og usikkerhed om eventuelle fyringer. 

PC Bornholm 
Kulturen er lydhør overfor nye idéer, men forandringer, der påvirker de grundlæggende 

værdier om nærhed og kontakt, har svært ved at lykkes. 

PC Frederiksberg 

Forandringer kan være vanskelige at gennemføre, særligt hvis den, der ønsker forandringen, 

ikke er central eller har opbakning. Når en forandring eller ny strategi er besluttet, bakker alle 

til gengæld op om den. 

PC Gentofte 
Forandringer tager lang tid at gennemføre og bliver mødt af en god portion rationel skepsis i 

begyndelsen. En fælles ånd kræves, før det lykkes. 

PC Glostrup 
Forandringer implementeres og lykkes på baggrund af den loyalitet, der er at finde blandt 

medarbejderne. 

PC Hvidovre 

Forandringer kan være svære, tidskrævende og træge, hvis de ikke er igangsat af ledelsen 

og/eller har opbakning herfra. Når projekter er igangsat findes en innovations- og 

udviklingskultur med stor lyst til at prøve noget nyt. 

PC Rigshospitalet 
Forandringer bliver mødt med begavet modstand og kræver tydelig ledelse og opbakning fra 

centrale fagpersoner for at lykkes. 

PC Nordsjælland Ikke en livret men et vilkår. ’Gad vide hvad de finder på næste år?’ 
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PC Sankt Hans 

Nogle forandringer på Sct. Hans tager langt tid, andre lykkes lynhurtigt. Forandringer skal 

sættes i 

gang af en synlig og stærk leder, som Sct. Hanserne stoler på. 

RPC Glostrup 
At udvikle nye måder at gøre tingende på er svært og ikke i fokus. Implementering af 

instrukser og dokumentation kan også gå trægt. 

PC Stolpegård 

Forandringer lykkes normalt, fordi kulturen foretrækker fleksibilitet og tilpasning, men 

udefrakommende forsøg på ensretning eller ændring af Stolpegårds kultur vil have det 

svært. 

BUC Bispebjerg Forandringer kan drives igennem oppefra, men kræver en synlig og nærværende ledelse. 

BUC Glostrup 

Organisatoriske forandringer har svære kår i organisationen, da personalet har oplevet, at 

de primært medfører forringelser af arbejdsvilkårene og kvaliteten i arbejdet. Forandringer, 

der er til gavn for patienterne, mod-tages godt. 

BUC Hillerød 

Forandringer kan være træge at initiere. Der bruges megen tid på at diskutere dem, og der 

kan være mange forestillinger om, hvor galt det kan gå. I forandringer er det vigtigt at 

inddrage mange aktører tidligt i forløbet. 

Socialpsykiatri  

Klintegården 

”Forandringer er nemme at gennemføre med succes, fordi kulturen foretrækker tilpasning og 

fleksibilitet. Men standardiseringer vil støde på modstand”  

 

Lunden 
Forandringer lykkes – men kun hvis flertallet af medarbejderne kan forstå logikken.  

 

Nordsjællands 

misbrugscenter 

Forandringer afføder ofte usikkerhed, men Nordsjællands Misbrugscenter formår altid at 

komme videre bl.a. takket være en tydelig ledelse. 

 

Orion Forandringer er ønskede og tilpasning sker konstant. 

Røde Kors Nather--berg Lokation ikke stor nok til at analysere data 

Skibbyhøj 
Vi forandrer os hele tiden – nogle gange fordi brugernes behov kræver det, men ofte 

kommer initiativet fra medarbejdere. 

Svendebjerggård 
Forandringer gennemføres ved hjælp af dialog først og derefter regler, procedurer eller 

akkrediteringer. 

Solvang 
Forandringer lykkes oftest – hvis de sættes i gang af en synlig og stærk leder, som 

medarbejderne stoler på. 

Skovvænget 

Forandringer har fyldt rigtigt meget på stedet de sidste 4 år. Der er meget 

forandringsparathed fra medarbejdernes side, men også et behov for at få konsolideret 

kulturen og de nye arbejdsgange. 

Tabel 13 - Region H Psykiatris forandringsvillighed 

 

Kulturanalysen viser at der er store forskelle både mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien og 

også internt på enhederne. De forskelle påvirker patienternes oplevelse af Region H Psykiatri som en samlet 
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enhed, når han eller hun flyttes fra f.eks. et behandlingscenter til et botilbud. Både centre og botilbud mener 

de ”er bedst selv
28

” og har et større tilhørsforhold til deres psykiatriske enhed end til Region H Psykiatri.  

Oversigten viser at især enhederne i socialpsykiatrien er forandringsparate, hvor billedet er mere blandet for 

behandlingspsykiatrien. Årsagerne findes bl.a. i størrelserne på de forskellige enheder; da de 

socialpsykiatriske tilbud er små enheder, med få patienter. Klintegården havde i 2009 65 patienter boende 

og PC Bispebjerg behandlede i samme år 5608 patienter
29

 

For at give et samlet billede af hvor forandringsvillig Region H Psykiatri er, vil enhederne blive klassificeret 

efter forandringsvillighed. Kulturanalysens resultater vil sammen med interviews fra Region H Psykiatris 

administration og PC Glostrup danne grundlag for klassificeringen og inddelingen er en subjektiv vurdering 

af enhedens forandringsvillighed. 

Lav forandringsvillighed Mellem forandringsvillighed Høj forandringsvillighed 

PC Bispebjerg PC Amager Administration 

PC Bornholm PC Ballerup PC Glostrup 

PC Rigshospitalet PC Frederiksberg PC Stolpegård 

RPC Glostrup PC Gentofte Klintegården 

BUC Glostrup PC Hvidovre Orion 

 PC Nordsjælland Skibbyhøj 

 PC Sankt Hans Svendebjerggård 

 BUC Bispebjerg  

 BUC Hillerød  

 Lunden  

 Nordsjællands misbrugscenter  

 Solvang  

 Skovvænget  

20 % af enhederne 52 % af enhederne 28 % af enhederne 

Tabel 14 - Forandringsvillighed 

 

Statistisk set er det kun 20 % af enhederne, som er meget i mod forandringer. I sidste afsnit ”Adoption” vil 

ovenstående resultater indgå i vurderingen af hvordan Region H Psykiatri vil tage i mod ERP systemet. 

6.2.4 Kommunikationsaktører 

Dette afsnit analyserer hvilke kommunikationsaktører Region H Psykiatri kan anvende i arbejdet med at 

informere medarbejderne om det kommende ERP system fora at sikre en succesfuld ERP implementering. 

                                                      

28
 \Sekundær empiri\REGI\Kulturanalyse.pdf, side 69 

29
 http://www.psykiatri-

regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_pati
enter.htm  

http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_patienter.htm
http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_patienter.htm
http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_patienter.htm


Andreas Humledal Olsen  Copenhagen Business School  7. januar 2011 
Cand.merc.(dat) 

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri  Side 67 af 92 

 

Region H Psykiatri er en stor organisation både i antal medarbejdere og geografisk, hvorfor det kan være 

svært at nå ud til alle medarbejdere. Udmelding af information om ERP implementeringen er med til at 

mindske eventuel modstand mod ERP systemet og dermed fordre en bedre adoption (Rogers, 2003, s.205).  

Analysen af kommunikationsaktørerne kan deles op i to grupper: officielle og interne kommunikationsaktører. 

Rogers (2003) kommunikationskanaler dækker disse to grupper med begreberne massemedier og 

interpersonelle relationer. 

6.2.4.1 Officielle aktører  

Dette afsnit afdækker de officielle kommunikationsaktører som gælder for hele Region H. 

6.2.4.1.1 Medarbejderavis 

Hovedsagen er Region H’s interne medarbejderavis, som leverer historier om alle dele af Region H. En 

gennemgang af alle numre af Hovedsagen for 2009 og 2010 viser at der ikke har været bragt artikler om det 

kommende ERP system. Medarbejderavisen når helt ud på de enkelte afdelinger, hvor personalet sjældent 

har tid og ofte heller ikke lyst til at holde sig opdateret via intranettet.  

6.2.4.1.2 Intranetside  

Det kommende ERP system har fået et særskilt område på intranettet, så man fra en hver intranetside kan 

tilgå information om det kommende ERP system. Her ligger nyhedsbreve, tidsplaner og andre informationer 

som vedrører projektet, men det er ikke muligt at tilmelde sig nyhedsbrevene via e-mail, så ønsker man at 

følge med i projektet er man nødsaget til at tjekke intranetsiden regelmæssigt. 

6.2.4.2 Interne aktører 

Nedenstående aktører vil typisk være at finde inden for det enkelte hospitals sfære og er aktører som 

kommer tæt på medarbejderne og deres hverdag. 

6.2.4.2.1 Informationsmøder 

Projektgruppen for det kommende ERP system afholder løbende informationsmøder til de involverede 

medarbejdere i virksomhederne. Medarbejderne føler at de bliver godt informeret på de møder der afholdes 

og medarbejderne kommunikerer herefter de informationer videre ud i virksomhedens afdelinger, som er 

relevante. 

6.2.4.2.2 Kollegaer 

Mund-til-mund metoden skaber opmærksomhed om projektet, dog typisk i økonomi- og indkøbsfunktionerne, 

da disse er mest involverede i ERP systemet. 

6.2.4.2.3 Afdelingsmøder 

Information om det kommende ERP system meddeles også på afdelingsmøder, som typisk afholdes 1 gang 

månedligt.  



Andreas Humledal Olsen  Copenhagen Business School  7. januar 2011 
Cand.merc.(dat) 

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri  Side 68 af 92 

 

6.2.4.2.4 Kurser 

Region H og dens hospitaler afholder mange interne kurser og de foregår både som traditionel undervisning 

i et kursuslokale, mens mindre kurser også afholdes via e-learning. 5 hospitaler
30

 har indgået et samarbejde 

om en fælles e-learningsenhed, som arbejder med at udbyde kurser elektronisk. Region H Psykiatri er ikke 

med i dette samarbejde, men deres egen uddannelsesenhed tilbyder selv et mindre antal e-learningskurser 

og fremadrettet er der fokus på at tilbyde mere undervisning via e-learning. 

6.2.4.2.5 E-mail 

Størstedelen af hospitalernes interne information foregår via e-mail og det forventes at alle medarbejdere 

dagligt tjekker deres e-mail; det gælder både administrative medarbejdere og sundhedspersonalet. 

Sundhedspersonalet er dog mindre tilbøjelige til at tjekke deres e-mail, da de ikke har e-mail programmet 

åben hele dagen, der er få PC'er pr. afdeling og det tager lang tid at logge ind. For de administrative 

medarbejdere kan være overhead på e-mail information, da den enkelte medarbejder dagligt modtager et 

stort antal e-mails. 

6.2.5 Adoption 

Ovenstående analyser, danner grundlag for hvor parat Region H Psykiatri er til at adoptere det kommende 

ERP system og dette afsnit giver et svar på denne parathed. 

Topledelsen vil være til stede i implementeringsprocessen, når den skal gå i gang og den har i forvejen et 

stærkt fokus på IT-anvendelse. Desuden er det i topledelsens interesse at implementeringen kommer til at 

være succesfuld, da økonomisk overblik giver bedre mulighed for at træffe korrekte beslutninger og følge op 

i tide på eventuelle budgetoverskridelser.  

Analysen af medarbejdernes forandringsvillighed viser at kun 5 enheder, svarende til 20 %, har lav 

forandringsvillighed og de andre 80 % er enten noget eller meget forandringsvillige. Dette indikerer at der er 

en generel positiv medarbejderindstilling til at tage i mod det kommende ERP system, selvom enhedernes 

kulturer er forskellige. Fordelingen er sket primært på baggrund af resultaterne i kulturanalysen, hvilket ikke 

nødvendigvis afspejler forandringsvilligheden overfor et nyt ERP system og flere af enhederne tilkendegiver 

en større forandringsvillighed overfor patientrettede ændringer.   

Kulturerne på enhederne påvirker også medarbejdernes forandringsvillighed. Botilbuddene har en stæk 

klankultur, hvilket betyder at de står sammen og det viser sig i den høje forandringsvillighed (se Tabel 14).  

Adoptionen af det kommende ERP system er også bestemt af hvor informerede medarbejderne er (Rogers 

2003) og Region H Psykiatris muligheder for at melde ud på forskellige medarbejdergrupper er til stede. 

Sundhedspersonalet vil primært modtage informationer på afdelingsmøder og administrative medarbejdere 

holder sig orienteret via e-mail og intranettet. 

                                                      

30
 Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet (http://e-

learningenheden.dk/samarbejde.html 

http://e-learningenheden.dk/samarbejde.html
http://e-learningenheden.dk/samarbejde.html
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Det konkluderes at Region H Psykiatri generelt er parate til at adoptere det kommende ERP system og fokus 

skal være på de 5 psykiatriske enheder som har den laveste forandringsvillighed. 

Afslutningsvis er det vigtigt at pointere at der i Region H kører der mange forskellige projekter indenfor både 

byggeri, IT og patientpleje, så der er kamp fra projekterne om at gøre opmærksom på sig selv. 

Medarbejderne kan have svært ved at overskue de mange informationer der hele tiden kommer og vurdere 

hvor meget projekterne kommer til at påvirke deres hverdag. ERP projektet er pt. Region H’s dyreste IT-

projekt, men det overskygges af andre projekter som f.eks. fusioner og medarbejderafskedigelser. Disse 

projekter er helt inde på livet af medarbejderne og er f.eks. også forsidehistorie på seneste udgave af 

Hovedsagen
31

  

  

                                                      

31
 http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Hovedsagen/ 

 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Hovedsagen/
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7 Forslag til implementeringsstrategi 

Denne sektion vil resultere i et forslag til en samlet implementeringsstrategi og udrulningsplan for Region H 

Psykiatri. Foregående sektion har analyseret den nuværende situation i Region H Psykiatri og denne sektion 

vil starte med at analysere den fremtidige situation, medarbejderne kommer til at arbejde i, når ERP 

systemet er i drift. Herefter analyseres de faktorer der er afgørende for, hvilken implementeringsstrategi 

Region H Psykiatri skal anvende og til sidst præsenteres et forslag på en implementeringsstrategi. 

 

7.1 Fremtidig situation 

Dette afsnit analyserer den situation der kommer til at være når det kommende ERP system er 

implementeret. Rogers (2003)definerer i fasen ”redifining /restructuring” at der analyseres hvordan hhv. 

innovationen og organisationen skal ændre sig for at sikre en succesfuld adoption. Ken Eason (1988) 

argumenterer ligeledes, at ud over de mål virksomheden skal opnå med det nye IT system, skal IT systemet 

også matche (organizational match). Easons (1988) kriterier er i tråd med Rogers (2003) term 

”organizational fit”, hvor virksomheden og IT-systemet skal tilpasses hinanden.  

For at forstå omfanget af de ændringer indførslen af en innovation giver, skal følgende ifølge Rogers (2003) 

identificeres: 

Projektomfang Er innovationen en radical eller incremental innovation. Det påvirker 

adoptionen af den nye innovation. De variabler der bestemmer hvor hurtigt en 

innovation adopteres vil også blive identificeret her. 

Innovationsforandring Innovationen skal tilpasses organisationen inden den kan blive adopteret 

Organisationsforandring organisationen skal tilpasses innovationen.  

7.1.1 Projektomfang 

ERP projektet omfatter, som nævnt i sektion 6 udskiftning af økonomi-lager-og indkøbssystemerne, hvilket 

indebærer at nogle processer og arbejdsopgaver ændres i mindre grad og ERP implementeringen kan derfor 

betegnes som en Incremental innovation (Rogers 2003). På medarbejdersiden er der, som nævnt i tidligere 

afsnit, en vis opfattelse af at ERP systemet er en større forandring, da medarbejderne skal sætte sig ind i et 

helt nyt økonomisystem. Objektivt set er der dog stadig tale om en ”incremental” innovation. 

7.1.2 Innovationsforandring 

ERP systemet er baseret på SAP og indeholder en række moduler med tilhørende best practice processer. 

Systemet konfigureres så det passer til Region H’s behov. Der er dannet en projektorganisation med ca. 50 

medarbejdere, hvoraf 27 er ekstern fra Applicon og Siemens Business Solutions. Grundet kontraktlige 

forhold med leverandørerne er det ikke muligt at analysere hvilke konfigurationsændringer der gennemføres 
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i ERP systemet. Derfor vil dette afsnit overordnet identificere de ændringer der skal til for at ERP systemet 

kan anvendes i Region H Psykiatri. 

7.1.2.1 Økonomi 

Region H arbejder efter to regnskabsprincipper: det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede. Det 

udgiftsbaserede regnskab er til eget brug i Region H, mens det omkostningsbaserede er påkrævet af 

økonomiaftalen mellem staten og regionerne
32

. ERP systemet må derfor kunne håndtere begge typer af 

regnskaber. 

7.1.2.2 Integration til andre IT systemer 

I virksomhedsbeskrivelsen fremgår det at Region H har rigtig mange IT systemer. Minimum 4 fag-og 

administrative systemer: Elektronisk Klient Journal (EKJ), lønsystem (Silkeborg Data), Løn-og personale 

styring (LOPS) og Psykiatriens Ledelses Informations System (PLIS) skal levere eller modtage data fra ERP 

systemet. Som nævnt i afsnittet teoretisk analyse af ERP systemer, har SAP systemet allerede indbygget 

API’er, så det er muligt at udveksle data.   

Økonomidata fra de gamle systemer overføres ikke til ERP systemet, hvilket stiller krav til Region H Psykiatri 

om at regnskaber skal afsluttes inden for en kort tidshorisont. Det indebærer bl.a. at alle udestående 

fakturaer skal betales og tilgodehavender skal inddrives inden de gamle økonomisystemer kan lukkes ned.  

7.1.2.3 Brugerstyring 

Alle medarbejdere skal manuelt oprettes i ERP systemet og de skal placeres efter hvilket afsnit de arbejder i. 

Når ERP systemet ved hvor medarbejderen er placeret, sker vareleveringer og faktureringer automatisk til 

det pågældende afsnit. Det er vigtigt med en nøje styring af brugeroprettelserne, så der ikke sker fejl-

leveringer og faktureringer.  

7.1.2.4 Lager 

Lagerstyringen i Region H kommer fremover til at foregå centralt fra et nyoprettet lager i Glostrup, hvilket 

betyder at de eksisterende lagre der findes på hospitalerne nedlægges. Det nye regionslagers indretning 

skal afspejle sig i ERP systemet. Hvordan lageret skal indrettes og efter hvilke principper det skal køre, har 

det ikke været muligt at indsamle information om. I tillæg er logistikprocesserne heller ikke endeligt defineret, 

da lageret endnu ikke er etableret.  

Psykiatrisk center Sankt Hans har som de eneste i Region H Psykiatri deres eget lager og da det endnu ikke 

er afklaret hvornår regionslageret begynder at overtage medarbejdere og varer fra de eksisterende lagre, 

giver det usikkerhed i budgetplanlægningen 2011/2012 

                                                      

32
 Se notat på DVD: Sekundær empiri\regionh.dk\Notat om regnskab.pdf 
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Lagermedarbejderne skal ansøge om de nye stillinger på regionslageret og medarbejderne på afdelingerne 

skal vænne sig til at varer ikke kan hastebestilles. Det er dog ambitionen at Regionslageret leverer på daglig 

basis. 

7.1.3 Organisationsforandring 

Dette afsnit kigger på de forandringer Region H Psykiatri skal gennemgå for at være klar til at adoptere det 

nye ERP system. 

Implementeringsmæssigt er der tale om en stor forandring, da alle afdelinger i Region H Psykiatris enheder 

bliver berørt. Der ligger et stort udrulningsarbejde, herunder undervisning og træning af medarbejderne i 

anvendelsen af ERP systemet. Medarbejdere der i dag anvender KMD-ØS, skifter f.eks. fra et terminal-

baseret økonomisystem til et Windows-klient baseret.  

7.1.3.1 Brugertyper og Uddannelse 

På de Psykiatriske centre er det administrationschefen og 2-3 medarbejdere der skal arbejde med ERP 

systemet dagligt. I administrationen er det planen at alle medarbejdere der kan anvise (dvs. må bruge 

penge) selv skal bogføre i systemet. Medarbejderne i administrationens økonomiafdeling skal alle være 

fuldtidsbrugere og afhængigt af deres funktion vil de arbejde i forskellige områder på økonomisiden. 

Region H Psykiatri opererer selv med brugertyperne ”let” og ”tung” bruger. Ken Eason (1988) anvender 

begreberne “full time user” og ”occasional user” og ideerne er de samme, nemlig at de 2 brugertyper har 

forskellige behov mht. informationsniveau og træning. Brugere der kun jævnligt skal bestille varer i ERP 

systemet betegnes som ”occasional users” og brugerne vil typisk være sygeplejersker eller sosu-assistenter, 

som arbejder på enhedernes afsnit. 

”Full time users” er brugere som anvender ERP systemet dagligt og det vil typisk være administrative 

medarbejdere i økonomifunktionerne.  Ken Easons (1988) definitioner er i tråd med Region H Psykiatris 

brugertypeidentificering og brugertyperne de vil have forskellige behov og opfattelse af hvad ERP systemet 

betyder for deres hverdag. 

I Region H Psykiatri er antallet af brugere der skal anvende og undervises i ERP systemet listet efter 

brugertype i Tabel 15. Tallene for ”occasional users” er behæftet med en vis usikkerhed da opgørelsen er 

lavet ud fra hvor mange afsnit
33

 de enkelte enheder har og det antages at 2 personer i hvert afsnit vil være 

”occasional users”. For botilbuddene i socialpsykiatrien er der kalkuleret med 1 occasional user pr afsnit, 

grundet botilbuddenes størrelse. Antallet af ”full time users” er identificeret ved at finde ud af hvor mange 

ansatte der er i økonomifunktionen på de psykiatriske centre og botilbuddene. Tabellen giver overblik over 

antallet af brugere, der skal undervises i det kommende ERP system. 

 

                                                      

33
 Afsnit er den mindste organisatoriske enhed på et hospital/psykiatrisk center. En afdeling kan bestå af flere afsnit. 
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Enhed Antal afsnit Antal full time users Antal occasional users 

Administration - 20 10 

Behandlingspsykiatri    

PC Amager 21 5 42 

PC Ballerup 17 4 34 

PC Bornholm 7 3 14 

PC Frederiksberg 26 3 52 

PC Gentofte 17 5 34 

PC Glostrup 22 5 44 

PC Hvidovre 17 4 34 

PC København 35 8 70 

PC Nordsjælland 22 3 44 

PC Sankt Hans 38 6 76 

RPC Glostrup 3 2 6 

PC Stolpegård 4 3 8 

BUC Bispebjerg 17 4 34 

BUC Glostrup 18 4 36 

BUC Hillerød 10 3 20 

Socialpsykiatri    

Klintegården 16 3 16 

Lunden 4 3 4 

Nordsjællands misbrugscenter 15 2 15 

Orion 5 2 5 

Røde Kors Natherberg 1 1 1 

Skibbyhøj 4 2 4 

Svendebjerggård 4 2 4 

Solvang 4 2 4 

Skovvænget 5 2 5 

Totalt antal brugere/afsnit 332 101 616 

Tabel 15 - Antal brugere til det kommende ERP system 

 

7.1.3.2 Procesbeskrivelser 

Dette afsnit analyserer de processer, der erstatter processerne defineret i sektion 6.  

Med det nye ERP system er alle konti bundet op på et bestemt nummer, hvilket betyder at kontoplanen 

bliver meget stor og at medarbejderne præcist skal vide hvor der bogføres. Fordelene er at antallet af 

fejlposteringer minimeres, da hver enkelt konto har sin egen kontostreng og når der bestilles varer i ERP 

systemet, kan den ”occasional user” direkte vælge hvilken konto der skal debiteres og ERP systemet ved 

automatisk hvilket afsnit der skal faktureres. 

De største procesændringer sker for de ”occational users” der skal bestille varer. Fremover skal de selv 

foretage hele bestillingen via en webformular som er forbundet til ERP systemet og lageret. Det sparer tid for 
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administrationens medarbejdere, men kræver at de ”occational users” uddannes grundigt og bliver fortrolige 

med bestillingsformularen (Eason 1988) 

7.1.3.2.1 Bestillings- og distributionsproces 

Det skal, som nævnt ovenstående, etableres et nyt regionslager i Glostrup, som skal stå for distributionen af 

samtlige varer hospitalerne anvender. Dette gælder for både hospitalsudstyr, som plastre, katetre og for 

kontorvarer som printerpapir og kuglepenne. Undtaget er medicinleveringer som foretages af Region H’s 

Apotek. Målet er at opnå stordriftsfordel og bedre indkøbsrabatter, da regionslageret også står for indkøb af 

skaffevarer som det ikke har på lager. Hospitalerne slipper for leverandørkontakt, da alt kan bestilles i ERP 

systemet.  

Etableringen kræver også at der opbygges en logistikfunktion, som planlægger leveringsruterne. Region H 

lægger op til at leveringsruterne sendes i udbud, men da regionslageret endnu ikke er taget i brug, er der 

ikke truffet valg af leverandør. Hvordan logistikprocesserne kommer til at være, er endnu ikke fastlagt. Det er 

dog besluttet at alle hospitaler inkl. Bornholm skal anvende regionslageret og at der vil være daglige 

vareleveringer. Den fremtidige proces for bestilling og distribution af lagervarer ses i Figur 41. 

 

 

Skaffevarer 

Regionslageret kan ikke ligge inde med alle varer hospitalerne ønsker og de bestilles derfor hos eksterne 

leverandører. Processen for bestilling og distribution er identisk med den for lagervarer, bortset fra at 

regionslageret skal foretage en bestilling hos en ekstern leverandør. Processen er vist i Figur 42.  
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Figur 41 - Bestillings- og distributionsproces for lagervarer 
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Figur 42 - Bestillings- og distributionsproces for skaffevarer 
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7.1.3.2.2 Økonomiprocesser 

Skiftet til det nye ERP system indebærer også ændringer i økonomiprocesserne. 

Proces for fakturabetaling 

Fakturabetalingen sikrer at alle leverandører bliver betalt for de ydelser de leverer til Region Hovedstadens 

Psykiatri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces for overblik over økonomi for psykiatriske centre 

 

 

 

 

 

 

Denne proces kan også udføres af det psykiatriske center selv til eget brug, da det ikke længere er ikke 

nødvendigt at få rapporten udarbejdet af økonomifunktionen. Det sparer både tid for medarbejderne i 

økonomifunktionen og for lederne på de psykiatriske centre. 

 

 

Centeradministrationen 

modtager e-faktura til 

godkendelse i afsnit 

Betalingsansvarlig på afsnit 

godkender faktura i ERP 

system 

ERP system sender besked 

til Hovedkassen (1) om at 

leverandør skal have 

betaling 

 

Hovedkassen godkender 

faktura og betaler 

leverandør via 

bankoverførsel/Nemkonto 

 

(1): Hovedkassen er placeret på Regionsgården i Hillerød og sørger for alle udbetalinger til leverandører 

Medarbejder i 

økonomiafdeling vælger de 

centre han vil se økonomi for, 

i ERP systemets BI værktøj 

ERP systemets BI værktøj 

genererer rapport baseret 

på de data medarbejderen 

ønsker at se 

Samlet rapport kan 

forelægges ledelsen 

Figur 44 - Proces for overblik over økonomi 

Figur 43 - Proces for fakturabetaling 
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7.2 Valg af implementeringsstrategi 

På baggrund af ovenstående analyse, vil den implementeringsstrategi der passer bedst til Region H 

Psykiatri, blive udvalgt. Ken Eason (1988) argumenterer, at man skal prioritere de opstillede mål for ERP 

systemet og derefter vælge den strategi der passer bedst. Strategien kan enten være en af de i sektion 5 

nævnte implementerings strategier eller en kombination heraf. Valget afhænger igen af målene og hvordan 

ERP systemet skal anvendes af organisationen. Inden en implementeringsstrategi foreslås vil de faktorer, 

der påvirker udvælgelsen identificeres.  

7.2.1 Mål for ERP systemet 

Region H Psykiatri har identificeret følgende overordnede mål for ERP systemet
34

. Målene er vist i prioriteret 

rækkefølge. 

1. Stabil, valid og præcis økonomistyring 

2. Gennemsigtighed i økonomistyringen 

3. Nedbringelse af fejlindtastninger 

4. Konsolidering af økonomisystemer 

5. Konsolidering af lagersystemer 

6. Konsolidering af hospitalslagere for at opnå stordriftsfordel 

7. Øget forhandlingsstyrke for indkøb når lagerne konsolideres 

7.2.2 Medarbejdernes forandringsvillighed 

Succesfuld implementering af et ERP system kræver at medarbejderne er villige til at acceptere 

forandringerne, som det giver i deres hverdag (Eason 1988; Rogers 2003). Kulturanalysen i sektion 6 viser 

at Administrationen, PC Glostrup, PC Stolpegård og 5 af botilbuddene er meget forandringsvillige og at PC 

Bispebjerg, PC Rigshospitalet, RPC og BUC Glostrup har stor modstand mod forandring. Se Tabel 14 i afsnit 

6.2.3.2 

Omvendt er det kun et mindre antal medarbejdere på hver enhed som skal arbejde med ERP systemet 

dagligt, hvorfor implementeringen burde lykkes uden al for meget modstand fra medarbejderne. Overbevises 

medarbejderne der skal anvende ERP systemet dagligt om fordelene, kan de fungere som sponsors (se 

afsnit 5.8) overfor de medarbejdere der skal være ”occasional users”.  

7.2.3 Risikofaktorer 

Et hvert projekt har en række risici af større og mindre grad og nogle risici er nemmere at håndtere end 

andre (Sumner 2004). I dette afsnit præsenteres, de risikofaktorer som udgør de største barrierer mod en 

succesfuld implementering: 

                                                      

34
 Samtale med regnskabschef Jacob Fjorder 



Andreas Humledal Olsen  Copenhagen Business School  7. januar 2011 
Cand.merc.(dat) 

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri  Side 78 af 92 

 

Risikofaktor Forklaring 

Forsyningssikkerhed fra regionslager Det er vigtigt at hospitalerne kan få de varer de har behov for, da patienterne 

ellers ikke kan plejes 

Manglende oplæring af medarbejdere Bliver medarbejderne ikke oplært grundigt, kan de lave fejl i ERP systemet og 

de kan blive modstandere af ERP systemet 

Dårligere økonomistyring i 

overgangsperiode 

De psykiatriske enheder vil anvende 2 økonomisystemer i en periode, hvilket 

kan føre til fejl, når der skal tastes i 2 systemer.  Administrationen skal 

håndtere 3 økonomisystemer i overgangsperioden 

Dårlig integration til andre IT-

systemer 

Sikres der ikke en god integration, kan det skabe forkerte økonomiske tal, hvis 

f.eks. udbetaling af løn ikke integreres korrekt. 

Tabel 16 - Risikofaktorer 

 

7.2.4 Vurdering af faktorer 

De ovenstående faktorer vil herefter blive vurderet i forhold til implementeringsstrategierne fra afsnit 2. 

7.2.4.1 Big bang 

ERP systemet skal udbredes til samtlige enheder i Region H Psykiatri og en samlet overgang umuliggøres af 

flere forhold. Dels er de psykiatriske centre afhængige af lageret på det tilsvarende somatiske hospital og det 

nuværende implementeringsteam i Region H Psykiatri er ikke gearet mandskabsmæssigt til at varetage både 

undervisning og support af så mange brugere på én gang. 

7.2.4.2 Phased by 

Denne strategi er karakteriseret ved at man enten implementer efter ”module” (systemfunktion), efter 

”business unit” eller efter ”geography”. Tages antallet af psykiatriske enheder og tilhørende antal afsnit i 

betragtning, kan ”Phased By Business Unit” strategien finde anvendelse. Den løser problemet med de 

psykiatriske centres afhængighed til det somatiske hospitals lager og antallet af medarbejdere der skal 

undervises og supporteres er på et rimeligt niveau (se Tabel 15) Implementeringsteamet lærer undervejs og 

bliver dermed bedre til at estimere tiden implementeringen tager og kan trække på erfaringer fra de tidligere 

implementeringer. (Eason, 1988, s 162). Denne strategi gør det også muligt at få et tæt samarbejde med 

brugerne og derved også sikre en succesfuld implementering på de psykiatriske enheder, som har den 

laveste forandringsvillighed. 

7.2.4.3 Parallel running 

Parallel running er som ordene siger, at køre flere systemer samtidigt. Dette er utvivlsomt et scenarie som 

både administrationen, de psykiatriske centre og botilbuddene kommer til at opleve i overgangsperioden. 

Der skal indtastes økonomidata i begge systemer da der ikke overføres økonomidata fra de eksisterende 

økonomisystemer til det nye ERP system, hvilket vil betyde ekstraarbejde for de implicerede medarbejdere. 

Administrationen vil endda være i den situation at de skal administrere tre økonomisystemer.  
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7.2.5 Endeligt valg 

De 3 implementeringsstrategier har forskellige styrker og svagheder. Ud fra ovennævnte analyse af de 3 

implementeringsstrategier, falder valget af implementeringsstrategi for Region H Psykiatri på en kombineret 

metode af ”Phased By Business Unit” og ”Parallel Running” strategierne, da målet om at sikre en stabil og 

valid økonomistyring bedst sikres med disse strategier. Implementeringsteamet koncentrerer sig om en 

psykiatrisk enhed af gangen og sikrer at medarbejderne læres grundigt op. Problemet med afhængighed til 

det somatiske hospitals lager, løses ligeledes med denne strategi, hvis den psykiatriske enhed og hospitalet 

implementerer samtidigt. Da det ikke bliver muligt at overføre økonomidata til det nye ERP system, skal de 

psykiatriske enheder køre økonomisystemerne parallelt i overgangsperioden. Her skal man være 

opmærksom, da risikoen for fejlindtastninger øges, når medarbejderne skal indtaste i begge 

økonomisystemer (Eason 1988).  

7.3 Forslag til implementeringsplan 

Dette afsnit udmunder i et forslag til en implementeringsplan, der er baseret på implementeringsstrategien 

valgt i ovenstående afsnit. Først identificeres de nøgleaktiviteter, som skal afklares inden implementeringen 

kan påbegynde og herefter kommer en anbefaling til undervisningsmetoder, for at sikre en succesfuld 

implementering.  

7.3.1 Drejebog til implementering 

Implementeringsenheden i Region H Psykiatri ønsker en drejebog som kan følges når implementeringen 

skal igangsættes. Indholdet i drejebogen vil komme fra de erfaringer der høstes når pilotimplementeringen 

på Herlev Hospital efter planen skal starte i august 2011. Da implementeringen ikke er nært forestående, vil 

dette afsnit resultere i de vigtigste nøgleaktiviteter som er forudsætningen for en succesfuld implementering. 

Region H Psykiatri estimerer at hele implementeringsfasen kommer til at vare ca. 12 måneder og 

implementeringen forventes påbegyndt primo 2012. 

Nøgleaktivitet Forklaring 

Design af kontoplan for 

Region H Psykiatri 

Det er vigtigt at få samtlige konti identificeret, så der foreligger en struktur der bl.a. 

skal bruges til brugeroprettelserne og til integrationen af de andre IT-systemer.  

Vejledning i oprettelse af 

brugere 

Alle brugere skal oprettes i ERP systemet og de konti brugeren skal kunne kontere 

på, skal være defineret, så de integreres med formularen for online varebestilling. 

Plan for nedlukning af 

økonomisystemerne 

Maconomy og KMD-ØS 

En tidsplan for nedlukningen er vigtig, så der kan presses på for at alle fakturaer og 

udbetalinger afsluttes hurtigt. Ved overgang til Region H, var der i slutningen af 2008 

stadig udeståender i økonomisystemerne fra både Københavns og Frederiksborg 

Amt, samt H:S. Dette skal undgås i denne overgang. 

Undervisning af brugere 
Erfaringer skal bl.a. bruges til at sikre god undervisning til de mindst forandringsvillige 

psykiatriske enheder. Se yderligere i efterfølgende afsnit. 

Tabel 17 - Nøgleaktiviteter 
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7.3.2 Undervisningsmetoder 

Dette afsnit behandler hvordan undervisningen bør tilrettelægges i Region H Psykiatri. I dag findes der 

forskellige undervisningsmetoder og Ken Eason (1988, s. 176) anbefaler at der er forskel på undervisningen 

til hhv. ”full time users” og ”occasional users”. ”Full time users” bør undervises efter kursusmetoden, hvor 

medarbejderne undervises af personer med kendskab til formidling og viden om ERP systemet. De 

”occasional users” kan undervises efter, hvor stor en del af systemet de skal anvende. Det anbefales at 

anvende kursusmetoden til ”full time users” og e-learning til de ”occasional users”. Argumentation for 

valgene præsenteres nedenfor 

Undervisningsmetode Forklaring 

Kursus 

De medarbejdere der skal anvende ERP systemet dagligt kommer på et kursus som 

gennemgår de arbejdsopgaver de skal udføre i systemet. Ken Eason (1988, s. 177) 

anbefaler at planlægge kurserne så der startes med de grundlæggende funktioner og 

efter nogle måneders anvendelse kan medarbejderne sendes på et kursus hvor der 

gennemgås mere avancerede funktioner. Det anbefales at administrationen står for 

afholdelse af kurserne der omhandler økonomisiden, da administrationen har ansvaret for 

økonomi og samtidigt kommer til at anvende flest funktioner i ERP systemet. 

E-learning 

Alle medarbejdere i Region H Psykiatri har gennemgået et online kursus i 

brandbekæmpelse og medarbejdere fra det tidligere H:S har også kunne tage forskellige 

kurser via e-learning. Denne undervisningsmetode er også prisbillig, da medarbejderne 

ikke skal sendes på kursus og medarbejderen kan undervises når denne har tid. 

Opgaven for en ”occasional user” er at bestille varer til afsnittet i ERP systemet, hvilket 

må betegnes som en simpel opgave.  

Tabel 18 - Anbefalede undervisningsmetoder 

 

Kursusvalgene giver også god mening når man kigger på brugernes arbejdsmønstre: ”full time users” er 

normalt til stede fra 8-16 på hverdage og kan derfor nemt gå på et planlagt kursus. ”Occasional users” kan 

arbejde på alle tider af døgnet og kan have svært ved at deltage i et kursus som ligger i tidsrummet 8-16. 

Vagtdækningen er også presset til det yderste, hvorfor der er lille grad af fleksibilitet hos medarbejderne. I 

1988 var begrebet e-learning ikke opfundet og Ken Eason (1988) bruger selv termen ”online help” om et IT 

systems hjælpesystem (som det f.eks. kendes fra Microsoft Office) og det vurderes at E-learning falder ind 

under ”online help” termen. 

7.3.3 Implementeringsplan for Region H Psykiatri 

Dette afsnit kommer med et forslag til en implementeringsplan for det kommende ERP system.  

I Region H Psykiatri er det nødvendigt at skelne mellem 3 typer af enheder, da de har forskellige behov: 

Botilbud De sociale botilbud adskiller sig fra de psykiatriske centre ved at være 

væsentligt mindre og få medarbejdere vil have interaktion med ERP systemet. 

Botilbuddene er ikke afhængige af lagerne på de somatiske hospitaler, hvorfor 
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overgangen til ERP systemet i princippet kan foregå samtidigt for alle 

botilbuddene.  

Psykiatriske centre De psykiatriske centre er afhængige af det somatiske hospitals lager eller af 

centrallageret i Mileparken og overgangen til ERP systemet vil være bestemt af 

hvornår det somatiske hospital implementerer. Der er også stor forskel i 

antallet af medarbejdere der skal undervises og hvor forandringsvillige 

centrene er. 

Administrationen Administrationen har den største forandringsvillighed og vil også være de 

første til at anvende systemet. De skal bl.a. oprette alle brugere, oprette intern 

supportfunktion og sørge for tilrettelæggelse af undervisning, inden ERP 

implementeringen kan igangsættes.  

Det anbefales at gennemføre implementeringen ud fra de psykiatriske enheders forandringsvillighed, 

startende med de mest forandringsvillige først. Dette giver implementeringsteamet erfaring, som bliver vigtig 

når implementeringen skal finde sted på de 5 psykiatriske centre med den laveste forandringsvillighed.  

De sociale botilbud har samlet set en høj forandringsvillighed og bør være de første til at overgå, da det er få 

medarbejdere der skal undervises og de ikke er afhængige af et hospitalslager. Skovvænget og Lunden 

bestiller som undtagelse varer fra lageret i Mileparken, men burde, botilbuddenes størrelse betragtet, kunne 

overgå samtidigt med de øvrige. Ud fra forandringsvilligheden anbefales det at implementeringen på de 

psykiatriske centre foregår efter nedenstående plan. 

Implementeringsrækkefølge Psykiatriske enheder 

Præ-implementering Administrationen 

1. implementeringsrunde Klintegården, Orion, Skibbyhøj, Svendebjerggård, Røde Kors Herberg, Lunden, 

Nordsjællands Misbrugscenter, Solvang, Skovvænget 

2. implementeringsrunde Amager, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Hvidovre, Nordsjælland, Sankt Hans, 

BUC Bispebjerg, BUC Hillerød 

3. implementeringsrunde Bispebjerg, Bornholm, Rigshospitalet, RPC Glostrup, BUC Glostrup 

Tabel 19 – Implementeringsrækkefølge 

 

Implementeringsplanen for Region H Psykiatri vil være afhængig af den overordnede implementeringsplan 

for hele Region H som ERP projektorganisationen leverer. Når den endelige implementeringsplan for hele 

Region H kendes, tilpasses denne implementeringsplan så de psykiatriske centre overgår på samme tid som 

det somatiske hospital de er afhængige af. 
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8 Konklusion 

En analyse og forslag til hvordan Region H Psykiatri bør implementere det kommende ERP system er nu 

gennemført.  

Til at danne en forståelse for, hvad begrebet ERP systemer dækker over, er der gennemført en teoretisk 

analyse. Sektionen præsenterer den historiske baggrund der ligger forud for moderne ERP systemer, med 

en gennemgang af MRP og MRP II systemer. Virksomhederne kan udvikle deres eget ERP system, hvilket 

ikke er særligt udbredt, da langt de fleste store virksomheder anvender en standard ERP løsning, som 

tilpasses virksomhedens behov. Mindre virksomheder vil med fordel kunne anvende en SAAS model 

(onlineløsning). Til sidst er det identificeret hvordan et generisk ERP system er opbygget. 

ERP systemer ændrer måden hvorpå virksomheden fungerer, da ERP systemer er lige så meget et 

organisatorisk forandringsprojekt som et IT projekt En teoretisk analyse af implementeringsmetoder for ERP 

systemer og metoder til identificering af medarbejdertyper og hvordan disse bør undervises er præsenteret. 

På baggrund af analysen er der udarbejdet en analysemodel der bruges til at afdække hvor parate Region H 

Psykiatri er til at adoptere det kommende ERP system.  

Adoptionen af det kommende ERP system afhænger af: 

 Forudsætninger der ikke umiddelbart kan ændres. I Region H Psykiatri er det kulturen, 

brugertyperne af systemet og omfanget af ERP projektet. Disse faktorer er analyseret og viser at der 

kulturtyperne ”klankultur”, ”kultur med tendens mod klan”, ”kultur med tendens mod hierarki” og 

”kultur med tyngde i hierarki” er kendetegnende for Region H Psykiatri. Det kommende ERP system 

anses for at være en ”incremental” innovation, da der er tale om udskiftning af eksisterende IT 

systemer. 

 Topledelsen har tilstrækkelig fokus på ERP systemet, når Region H Psykiatri skal i gang med 

implementeringen og topledelsen vurderes generelt til at være engagerede i indførslen af IT 

systemer. 

 Forandringsvilligheden er analyseret på baggrund af en kulturanalyse og de inddeles 26 psykiatriske 

enheder efter hvor stor forandringsvillighed de besidder. 20 % har lav forandringsvillighed, 52 % har 

mellem forandringsvillighed og de sidste 28 % har en høj grad af forandringsvillighed. De processer 

der ændres for medarbejderne er identificeret og beskrevet. 

 Kommunikationsaktørerne der skal sikre at medarbejderne er informeret og oplyste om det 

kommende ERP system er identificeret og beskrevet og det vurderes at de er tilstrækkeligt 

dækkende til Region H Psykiatris behov. 

Analysen konkluderer at Region H Psykiatri generelt er adoptionsparate og at fokus skal være på de 20 % af 

de psykiatriske enheder der har en lav forandringsvillighed.  
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Til sidst er den fremtidige situation som medarbejderne kommer til at være i når ERP implementeringen er 

gennemført analyseret. De områder i ERP systemet der skal være på plads inden implementeringen kan gå i 

gang er identificerede, brugertyperne i det nye ERP system er klarlagt og de fremtidige processer, der 

påvirker medarbejderne, er præsenteret.  

Implementeringsstrategien for Region H Psykiatri anbefales til at være en kombinationsstrategi af 

implementeringsstrategierne ”phased by business unit” og ”parallel running”. På baggrund af de psykiatriske 

enheders forandringsvillighed og implementeringsstrategien præsenteres et forslag til en 

implementeringsplan indeholdende: 

 Drejebog med nøgleaktiviteter, der skal være på plads inden implementering 

 Forslag til undervisningsmetoder 

 En udrulningsplan for de psykiatriske enheder. 

 Implementeringsplanen skal tilpasses, når den overordnende implementeringsplan for hele Region H 

forelægger, da Region H Psykiatri er underlagt denne. 
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9 Perspektivering 

Efter analysen af Region H Psykiatri og udarbejdelsen af implementeringsplanen, er det tid til at 

perspektivere over resultaterne. 

Region H Psykiatri skal først i gang med implementeringen af ERP systemet i 2012, hvilket betyder at 2011 

kan byde på ændringer og problemstillinger som ikke er berørt i dette speciale. Samlet set skal ERP 

systemet udrulles i hele Region H og det er valgt kun at køre pilottest på en afdeling på Herlev Hospital. 

Erfaringerne skal bruges til at udrulle på de resterende hospitaler, men som det ses i dette speciale er 

enheder forskellige og der er ikke grund til at tro at de forholder anderledes i resten af Region H. Det kunne 

overvejes om der skal udføres mere end en pilottest for at skabe flere erfaringer inden den samlede 

udrulningsplan udarbejdes. Ken Eason (1988) nævner problemet med at pilotafdelingen kan være meget 

entusiastisk da de netop er de første der skal kobles på ERP systemet, men at samme entusiasme og gå på 

mod ikke nødvendigvis ikke findes på de efterfølgende afdelinger. Det kan lede implementeringsteamet til at 

tro at ERP implementeringen vil gå nemmere end antaget. 

På den lange bane kan hele processen i Rogers (2003) ”innovation descision process” gennemføres som 

analyse i Region H. Det kommende ERP system har en kontrakt på 5 år og det vides endnu ikke om der 

gennemføres nyt udbud efter de 5 år. Er det tilfældet, kan analysen bruges til at påpege forhold, som har 

været problematiske i denne implementeringsproces og Region H kan undgå dem i et nyt udbud. 

Er ERP systemer svaret på alle virksomhedens problemer? Det korte svar er nej. Sumner (2004) og Gibson 

(2003) argumenterer begge for at implementeringen af et ERP system, kræver topledelsens konstante 

opmærksomhed, en stræk projektorganisation og fokus på forandringsledelse og uddannelse af 

medarbejderne, hvis man vil sikre et succesfuldt forløb. I et projekt af den størrelse som ERP 

implementeringen i hele Region H er, vil der utvivlsomt være forsinkelser og uoverensstemmelser med 

leverandøren. Det ses allerede i dag, da projektet indtil videre er udskudt 8 måneder.  
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11 Bilag 

Herunder findes bilag 

11.1 Region H – Udvidet organisationsdiagram35 

 

                                                      

35
 Kilde: 

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/denAdministrativeRegion/Organisationsdiagram+for+Region+Hovedsta
den.htm (tilgået: 16-12-2010) 

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/denAdministrativeRegion/Organisationsdiagram+for+Region+Hovedstaden.htm
http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/denAdministrativeRegion/Organisationsdiagram+for+Region+Hovedstaden.htm
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11.2 Region H Psykiatri - Udvidet organisationsdiagram36 

 

 

                                                      

36
 Kilde: http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Organisation/Diagrammer/rhp_organisation.htm 

(tilgået 16-12-2010) 

http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Organisation/Diagrammer/rhp_organisation.htm
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11.3 Region H Psykiatri – Geografisk udstrækning37 

 

 

 

 

                                                      

37
 Kilde: http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/faktaOgTal/Geografi/Kort+over+Psykiatrien/ (tilgået 16-12-2010) 

http://www.regionh.dk/topmenu/omRegionH/faktaOgTal/Geografi/Kort+over+Psykiatrien/
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11.4 Region H Psykiatri – antal behandlede patienter38 

 

                                                      

38
 http://www.psykiatri-

regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_pati
enter.htm (tilgået 16-12-2010) 

http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_patienter.htm
http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_patienter.htm
http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/behandlede_patienter.htm
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11.5 Region H Psykiatri – Antal sengedage39 

 

  

                                                      

39
 http://www.psykiatri-

regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/sengedage.htm 
(tilgået 16-12-2010) 

http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/sengedage.htm
http://www.psykiatri-regionh.dk/topmenu/Om+Region+Hovedstadens+Psykiatri/Noegletal/Behandlingspsykiatri/Aktivitet/sengedage.htm
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11.6 Region H – Samlet udgiftsbudget for 2011 

Kilde: Budget 2011.pdf på CD 

 


