Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg for institusjoner og
sensorteknologi til hjemmeboende i Kongsbergregionen
Velkommen til dialogkonferanse 9. februar 2018
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Bakgrunn og prosess
I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om at alle kommunale helse- og
omsorgstjenester skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet
innen 2020, har Kongsbergregionen sammen med Værnesregionen og Tromsø kommune
gjennomført en felles anskaffelse av responssenterløsning. Planlagt kontraktsdato 1. februar
2018.
Kongsbergregionen etablerer nå Responssenteret, som vil være i drift i løpet av 2018. For å
gjøre Responssenteret mer robust, og for å bidra til gode løsninger i regionen, ønsker vi også
å tilby responssenter løsningen for alle interesserte kommuner i området.
Vi etablerer Responssenteret som en dedikert svartjeneste for sensorteknologi, som sender
varsler, samt et kompetansesenter som bistår kommunene i arbeidet med opplæring,
utvikling, implementering og drift.
I disse dager er kommunene i Kongsbergregionen i ferd med å gjennomføre anskaffelse av
rammeavtaler på pasientvarslingssystem og trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende,
som er spesifisert slik at de kommuniserer med Responssenteret. Avtalene vil være
bindende for kommunene i Kongsbergregionen, samt andre kommuner som ønsker å knytte
seg til avtalen. Teknisk anbefaling Velferdsteknologi fra Direktoratet for e-Helse ligger til
grunn for krav til løsninger.
Vi har som mål å ha inngått relevante avtaler innen 1. september inneværende år. Vi har lagt
opp et omfattende prosjekt for å sikre god involvering og kvalitetssikring:

-

Dialogkonferanse 9. Februar: Informasjon om Responssenteret, dialog med potensielle
leverandører. Kommunene har anledning til å melde på ytterligere deltakere, påmelding
går gjennom HO-sjef i kommunen.

-

Utkast til prekvalifisering: Dokumenter til prekvalifisering vil bli sendt til gjennomgang
til HO-sjefer i kommunen 9 februar, og deltakere i dialogkonferansen vil også bli invitert
til å gi innspill innen 1 uke.

-

Workshop, for ansatte og brukerorganisasjoner i regionen, for å utfordre krav og
kriterier knyttet til funksjonalitet.

-

Innspill fra leverandørene (15. februar)/RFI for å avklare typer av teknologi som kan
være relevant for konkurransen, samt forhold ved krav til anskaffelsene.

Konkurransens omfang og form
Konkurransen omfatter pasientvarslingsanlegg (til institusjoner) og trygghetsskapende
teknologi (til hjemmeboende). Løsningene skal kunne kommunisere med Responssenteret
sin løsning. Vi ser per nå for oss å dele opp konkurransen i følgende fire produktgrupper:
1. Digitalt pasientvarslingsanlegg. Sentrale krav vil være forutsetninger om
infrastruktur, som ikke bør overstige krav i K-IKT «Veileder for infrastruktur i
kommunale bygg i Kongsbergregionen».
2. Trygghetsalarmer. Alarmene skal både kunne kommunisere med responssenter,
pasientvarslingsanlegg, og eksterne sensorer i hjemmet. Trygghetsalarmen må
inkludere løsning der infrastruktur ikke er tilstrekkelig utbygd.
3. Sensorer knyttet til trygghetsalarmer. Sensorene skal kommunisere direkte med
trygghetsalarmer, i utgangspunktet ikke med responssenteret.
4. Annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i varslingssystem.
Eksempler kan være automatiske medisindispensere, nøkkelordning, m.v., som
kan ha en rolle i trygghetsskaping og forenkling av hverdagen for ansatte og
brukere.

Avtaleform:
 Vi legger opp til at leverandører kan levere på 1 eller flere produktgrupper.
 Vi legger opp til 1 eller flere parallelle rammeavtaler for punkt 1 digitalt
pasientvarslingsanlegg.
 For øvrige produktgrupper, legger vi opp til dynamisk innkjøpsordning. Vi er
interessert i leverandørenes synspunkter på dette.

Omfang:
Under følger antall beboere og hjemmebrukere for kommunene som p.t. er omfattet av
anskaffelsen. Vi håper å knytte flere kommuner til anskaffelsen fram til 1. mars.

Kommune
Flesberg
kommune
Notodden
kommune
Nore og Uvdal
kommune
Hjartdal
kommune
Kongsberg
kommune
Rollag
kommune
Tinn kommune

Antall
innbyggere

Sykehjems- og
omsorgsboligplasser

Trygghetsalarmer
Kommentarer

2696

42

45

12757

155

267

2530

38

60

1593

19

40

27216

188

1399
5894

19
60

490 5 sykehjem
49
185

Viktige datoer
Påmelding til dialogkonferanse
Dialogkonferanse
RFI
Frist innspill til krav og kriterier
Utlysning av prekvalifisering
Pasientvarslingsanlegg (tentativt)
Frist prekvalifisering (tentativt)
Utlysning av konkurranse
pasientvarsling(tentativt)
Utlysning av prekvalifisering dynamisk
innkjøpsordning
Frist konkurranse (tentativt)
Frist prekvalifisering dynamisk innkjøpsordning
Forhandling Pasientvarsling (tentativt)
Valg av leverandører alle produktgrupper
(tentativt)

5. februar til
petter.hoen@kongsbergregionen.no
9. februar kl 10
15. februar
17. februar
1. mars
1. april
15. april
15. april
1. juni
1. juni
15.juni-1. juli; 13. – 24. august
1. september

RFI
RFI består i denne konkurransen først og fremst av beskrivelse av type teknologi som
leverandøren vurderer å levere til denne konkurransen. Dette er viktig for oss, for å sikre at
konkurransen gir mulighet for å inkludere de løsninger og teknologier som blir presentert. Vi
åpner for å både sende eksisterende produktbeskrivelser og løsninger, men også om en kort
tekst som beskriver løsningene.
Vi understreker at løsningene må være i tråd med standarder for responssenter, det er altså
ikke relevant å innføre nye, proprietære infrastrukturer.
I tillegg har vi følgende spørsmål som vi ønsker tilbakemelding på:
1. Hvilke produktgrupper er aktuelle for leverandøren, med hvilke typer løsninger?
2. Hvilke forutsetninger vil være vesentlige for at konkurransen skal være utformet slik
at leverandøren har mulighet til å delta, konkurrere og levere på en hensiktsmessig
måte?
3. Hvilke typer teknologi eller løsninger er det fare for at ikke kan bli omfattet av
konkurransen, slik den er skissert.
Frist for RFI er innen 15. februar. RFI sendes per e-post til
petter.hoen@kongsbergregionen.no

Program for dialogkonferansen
10.00 Velkommen, v/Håvard Fossbakken, daglig leder Kongsbergregionen
10.05 Om Responssenteret og anskaffelsesprosessen, ved Camilla Lobben, prosjektleder
anskaffelse, og daglig leder for Responssenteret
10.20 Om Responssenterets teknologiske løsning (v leverandør)
10.30 Anbefalinger for teknologi tilknyttet responssenter (TBA)
10.50 Rammeavtaler og dynamisk innkjøpsordning (TBA)
11.00 Pause
11.10 Om produktgruppene i anskaffelsene, ved Camilla Lobben.
11.30 Rundebords-diskusjoner: Funksjonalitet og krav, anskaffelsesform, standarder
12.00 Oppsummering i plenum
12.30 Lunsj
13.00 Mulighet for én til én-dialog mellom leverandører og representant for oppdragsgiver.
Det er ønskelig at leverandører angir om de har ønske om dette i påmeldingen til
dialogkonferansen
Dialogkonferansen avsluttes kl.14.00
Kl. 14-15 vil det bli en egen økt for deltakere fra kommuner som vurderer å knytte seg til
anskaffelsen
All kontakt angående anskaffelsen og påmelding til dialogkonferansen skal gå til
anskaffelseskoordinator Petter Hoen, petter.hoen@kongsbergregionen.no

