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Prosjektorganisering Kompetansegrupper

Tidsplan hovedaktiviteter i innovativ anskaffelse av digitale stasjonære og mobile tryggetsalarmer

Vi trenger din kompetanse. Meld deg på hel eller halv dags aktiviteter i 2017!

Bindende 
påmelding

APRIL

Oppstart 
kompetanse-

grupper

APRIL

Verksted 
for behovs-
kartlegging 

og funksjons-
beskrivelse

MAI

Møte med 
leverandør-

markedet

AUGUST

Status  
nasjonalt arbeid

 trygghets-
teknologi

SEPTEMBER

Status 
tekniske 

anbefalinger 
med Direktoratet

for e-helse

OKTOBER

13. februar
Informasjonsmøte

Prosjektleder:  Heidi  Sivertsen
E-post :  heidi .s ivertsen@skien.kommune.no

Tlf:  99 37 06 99

  Velferds-
TEKNOLOGI

th
ur

e-
tr

yk
k.

no

• Stasjonære analoge trygghetsalarmer må byttes ut 

• Deltakerkommunene i nasjonalt program for velferdsteknologi 
har pilotert over tid 

• Det nasjonale programmet for velferdsteknologi anbefaler 
nå driftsetting og skalering av digitale stasjonære og mobile 
trygghetsalarmer 

• Innføring av teknologi gir utvidet trygghet, som gjør at 
innbygger kan bo lenger hjemme, ref NOU 2011:11

• Kompetansegrupper som representanter for de ulike 
tjenestene skal opprettes 

• Det blir grupper fra hjemmetjenesten, serviceteknikere,  
og IKT. Jevnlige møter blir avholdt 

• Kompetansegruppene skal være tverrkommunale 

• Kompetansegruppene skal fokusere og ivareta behovene i 
sin tjeneste, men også bidra til en felles helhetsforståelse 

• Det skal være en leder for hver kompetansegruppe. 
Medlemskap i kompetansegruppene er helt åpent 

• Kompetansegruppene skal komme med innspill til arbeidet 
med konkurransegrunnlaget

• Deltakerkommunene i det nasjonale velferds-
teknologiprogrammet har gjennom pilotprosjekter, verksteder og 
annet innbyggernært arbeid jobbet mye med å beskrive og forstå 
innbyggernes reelle behov 

• Arbeid med funksjonell og innovativ anskaffelse legger til rette 
for dette

• Forpliktende anskaffelse  

• Forpliktende opsjon 

• Følge og observere anskaffelsesprosessen for  
egen læring

Prosjektgruppe:
Prosjektleder : Heidi Sivertsen
Prosjektdeltaker: Fredrik Lehmann
Prosjektdeltaker: Espen Joris Gottschal

Kompetanse hentes inn til prosjektet fra Kompetansgruppene:
• Hjemmetjeneste
• IKT
• Serviceteknikerne

Følgende kompetanse hentes også inn ved behov:
• Innkjøpskompetanse
• Juridisk helsefaglig kompetanse
• Operatørkompetanse/helsefaglig ansvarlig 110 

Bindende påmelding!

• Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI) og Skien kommune 
inviterer til fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile 
trygghetsalarmer 

• Skien Kommune leder anskaffelsesarbeidet 

• Leverandørutviklingsprogrammet bistår kommunene i arbeidet 

• Behovene hos innbyggere og utfordringene i tjenestene er i 
utgangspunktet ganske like 

• Krevende arbeid med innovative anskaffelser oppfordrer til 
regionalt samarbeid


