Inviterer til deltakelse i

Anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte
Delta som følgekommune for å lære mer om behov, løsninger og
innovative anskaffelser eller bli med i innkjøpssamarbeidet
Larvik kommune skal i gang med en anskaffelsesprosess for elektronisk medisineringsstøtte. Vi inviterer
andre kommuner til å delta for å dele erfaringer om behov, utfordre markedet på løsninger og samhandle
om prosessen eller for å følge prosessen for å lære.
Som deltakende kommune vil du lære om behov, løsninger og innovative anskaffelser.
Inviterte kommuner kan knytte seg til en felles anskaffelse eller bruke kunnskapen og kravspesifikasjonen
i egne anskaffelser senere.
I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer vi i første omgang til et
informasjonsmøte for å informere nærmere om hensikt, innhold og utbytte din kommune kan ha ved å
delta i anskaffelsesprosessen:

Mandag 28. november kl.11.30 – 16.30 på Radisson Blu Airport
Hotel, Gardermoen, Oslo
Informasjonsmøtet 28. november er første steg i anskaffelsesprosessen

Se neste side for program og praktiske opplysninger

Tema for dagen


Bakgrunn for anskaffelsen

v/Elisabeth Sørensen, prosjektleder Larvik kommune


Om Velferdsteknologiprogrammet

v/Kristin Standal, prosjektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram


Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i
anskaffelsesprosessen i Larvik

v/ Cecilie M. Endresen, prosjektleder Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling


Hvorfor samhandle i anskaffelsesprosessen og hva innebærer det å være deltagende kommune?

v/Riche Vestby, prosjektleder Helse og Omsorg, Nasjonalt program for leverandørutvikling


Et blikk på første samling etter informasjonsmøtet: Behovskartlegging og erfaringsdeling – hva og
hvordan v/Dag Ausen SINTEF IKT

Praktiske opplysninger
Anskaffelsen er utfordrende geografisk. Underveis i prosessen vil alle kommuner måtte reise noe, men
det vil være geografisk fordeling av møtesteder utfra hvilke kommuner som deltar. Gjennom
Velferdsteknologiprogrammet og Nasjonalt program for leverandørutvikling får vi noe støtte slik at vi
kan dekke møtekostnadene, men kommunene som deltar må selv dekke egen tidsbruk, reise og evt.
opphold.
På grunn av at kommunene har ulik bakgrunn ber vi om at følgende meldes inn ved påmelding til
informasjonsmøtet:




Ansatte som har til hensikt å være med, hvilken kompetanse de ansatte har og hvilken
kapasitet. Vi trenger kompetanse innenfor ulike områder, så tenk bredt!
Intensjon med kommunens deltagelse
Hvilke erfaringer (evt. pilotering) som kommunen har gjort – kun kort informasjon

Det er reservert hotellrom på Radisson Blue Airport Hotel fra mandag til tirsdag, for de av dere som
trenger overnatting. Gi beskjed i påmeldingen dersom dere ønsker overnatting.
Lunsj ved ankomst kl.11:30-12:00. Si fra i påmeldingen om du ønsker lunsj eller ikke.
For påmelding og ytterligere spørsmål om prosessen – ta kontakt med:
Marija Stanarevic på e-post: marija.stanarevic@larvik.kommune.no eller mobil: 452 60 190
PÅMELDINGSFRIST: 5. november 2016

VELKOMMEN MED I EN NYTTIG OG SPENNENDE ANSKAFFELSESPROSESS!
Anskaffelsen av elektronisk medisineringsstøtte er et samarbeid mellom:

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

