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Medisineringsstøtte anskaffelse

• Fra høsten 2016 til  våren 2019

• 29 kommuner

• 7 fylker

• Ca 1 million innbyggere

• 4 brukerhistorier

• 2 leverandører

• 4 løsninger



Intern evaluering

Utfordringer:

- Endring av oppdraget 
underveis

- Lovverk 

- Apotekavtaler

- Endring av prosjektleder 
og styreleder 

- Stor kompleksitet 

- Ressursutfordringer

Erfaringer:
- Godt samarbeid internt 

og på tvers av 
kommuner og 
faggrupper

- Mye læring og økt 
kompetanse både 
internt, blant kommuner 
og leverandører

- Utvikling i kommuner og 
i markedet



Status 7.mars 2019

▪ Akseptansetest Dignio √

Gjennomført desember 2018

▪ Avtaler Dignio √

Signerte av LK og maler sendt

▪ Avtaler Evondos √

Gjenstående avtalemaler sendt

▪ Akseptansetest Evondos

Forventes ferdig 11.3.19



Forventninger



Muligheter

• Kjøpe eller leie

• Velge å gjøre avrop på noen eller alle løsninger

• Starte i en begrenset sone eller rulle fult ut

• Valg av løsning basert på brukerhistorier og faglig vurdering

Gjelder rammeavtale Leie/Kjøp Løsning Leverandør 

Brukerhistorie Tone Leie Evondos E300 Evondos AS 

Brukerhistorie Roar Kjøp Medido Dignio AS 

Brukerhistorie Hans  Kjøp Mini Evondos Evondos AS 

Brukerhistorie Peder Kjøp Pilly (med stativ) Dignio AS 

 



Veiledning for avrop

«Kommuner står selv for faglig vurdering ved valg av løsning til tjenestemottakere, med utgangspunkt i de 4 (fire) 
brukerhistorier, og avroper til valgt leverandør ihht relevant behov.» 

• Rammeavtalene er en løsning pr brukerhistorie. Brukerhistorier er skrevet på den måten at de er gjenkjennelige for fagpersoner i kommuner. Hver enkelt kommune 
står selv for individuell faglig vurdering av behov hos deres tjenestemottakere. Det behovet sammenlignes deretter med brukerhistorier.

• De fleste av tjenestemottakere har behov som i det vesentlige passer inn i en brukerhistorie. I disse tilfellene skal det produktet som ble valgt som vinner av denne 
brukerhistorien velges. Men det finnes også brukere som ligner på flere eller ingen av disse 4 brukerhistorier. Her må kommuner bruke faglig skjønn ved valg av 
løsning. I det faglige skjønnet skal det legges vekt på hvilket produkt som er best egnet for brukeren.

• Dette vil i praksis ofte bety at det er behov for mer enn 1 løsning i kommunen.



Oppstart

• Behovskartlegging i egen kommune

• ROS analyse av løsninger

• Gevinstrealisering

• Forankring

• Endringsarbeid/Tjenesteutvikling

• Dele erfaringer, dokumenter, tips osv…

• Informasjon og veiledning (brosjyrer, undervisningsfilmer på youtube, osv…)



Veien videre

• Avtale signering

• Trondheim informerer videre om 
akseptansetesten og godkjenningsperioden

• Starte implementering i egen kommune

• Få erfaring 

• Ny tjeneste

• Få ut gevinster

• Tilbakemelding om evt. forlengelse 
etter 2 år, høst 2020



Lykke til med implementeringen!


