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Velkommen til dialogkonferanse
Sveinung Tornås
Leder for Avdeling for Innovasjon og E-helse

https://www.youtube.com/watch?v=PWViJLCu6uY

https://www.youtube.com/watch?v=PWViJLCu6uY


Om leverandørdialog og 
samspill i innovative 
anskaffelser
Riche Vestby, innovasjonspådriver helse

24. juni 2020



Innovative anskaffelser handler om at offentlige 

virksomheter tar i bruk eller bidrar til  utvikling av nye løsninger 

gjennom samarbeid med innovasjonskraften 

hos leverandørene.



Gjennom dialogaktivitetene håper Sunnaas å avdekke om 

dere har anskaffelsesklare løsninger som dekker 

behovene - eller om dette er noe som kan utvikles 

sammen med dere.



Det er lov å ha dialog med markedet så lenge du 
behandler leverandørene likt, unngår å gi urimelig 
konkurransefordel og ikke røper 
forretningshemmeligheter.

Digitaliseringsdirektoratet, 
anskaffelser.no



Hvorfor invitere 
leverandører til tidlig 
dialog?

• Gjøre kjent sitt behov og ønsker i 
leverandørmarkedet

• Sjekke om markedet forstår behovet 
slik det er beskrevet

• Sjekke om det er interesse i 
leverandørmarked for å utvikle 
løsninger for behovet

• Invitere til samarbeid om utvikling 
dersom det er nødvendig 

• Stimulere til innovasjon gjennom
å etterspørre nye og mer bærekraftige 
løsninger

• Bruke informasjonen til å utforme et 
konkurransegrunnlag som åpner for  
mulighetene



Hva skiller en innovativ anskaffelse 
fra en tradisjonell anskaffelse



Flere mulige utfall av prosessen

Beskriv
behovet 
som skal 
dekkes

Inviter 
leverandører 

og utviklere til
dialog

Anskaffelse av innovasjon
• Plan og designkonkurranse
• Førkommersiell anskaffelse
• Innovasjonspartnerskap
• Konkurransepreget dialog

Innovasjonsvennlig anskaffelse
• Kjøp med forhandling
• Anbudskonkurranse 

Definer 
oppgaven som 
skal løses
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Dersom det finnes en 
anskaffelsesklar løsning i 
markedet

Dersom det IKKE finnes en 
anskaffelsesklar løsning i 
markedet



Sunnaas er i et forprosjekt til en mulig 
førkommersiell anskaffelse. 

De undersøker MULIGHETENE som finnes.



Før-kommersiell anskaffelse
Behovsavklaring

Dialog med leverandører og 
eksperter

Konkurransegjennomføring
- førkommersiell anskaffelse

Tilbud 1  Tilbud 2  Tilbud 3  Tilbud 4

Utforske løsning
Forslag 1  Forslag 2 Forslag 3

Kjøp

Prototype

Forslag 2 Forslag 3

Testing Testing

• Kan benyttes når det ikke finnes en 
løsning i markedet som dekker 
behovet. 

• Metode for utvikling, mens 
anskaffelsen av ferdig løsning skjer 
gjennom en separat anskaffelse i 
etterkant

• Leverandører konkurrerer om 
utviklingsmidlene i den 
før-kommersielle anskaffelser

• Avskalling underveis, med krav om 
minimum fire leverandører i første 
fase og to leverandører i testfasen 

• Prosjektet må oppfylle kriteriene 
for FOU-unntak



Hvilke problemstillinger 
egner seg?

• Ambisiøs innovasjonshøyde – uløst 
problem

• Relevant for mange

• Løsningen kan utvikles i samspill 
med leverandørmarkedet

• Stort økonomisk og velferdsmessig 
potensiale – samfunnseffekt

• Løsningen eksisterer ikke på 
markedet i dag



Behovskartlegging

FORMÅL: 

Avdekke hvilke behov en løsning skal 
dekke, samt å få en dypere forståelse 
av problemområdet

Skape eierskap – få opp et felles bilde 
på utfordringene



• Målet med de to første fasene er å 
konkretisere et behov som er verdt å 
løse sammen med næringslivet

• Teste hypoteser, sammen

• Få friske øyne inn tidlig slik at man ikke 
låser seg til ei tenkt løsning

Både behovsfasen og markedsdialogen handler om behovet



Hvorfor bør leverandørene delta 
i  dialogen med innkjøper?

• Oppdragsgiver blir oppmerksom på nye virksomheter 
og løsninger

• Du får bedre oversikt over markedet du konkurrerer i

• Du treffer potensielle samarbeidspartnere  

• Dialog øker sannsynligheten for at 
konkurransegrunnlaget 
ikke stenger døren for nye løsninger



Svar på ofte stilte spørsmål

• Dialogkonferansen, innspill og én til én møter er 

ikke en del av en eventuelt påfølgende konkurranse.

• Innspill og én til én møter er et ønske om dialog, 

men ikke et krav for senere deltakelse i en eventuell 

konkurranse. 

• Ønsker innspill på muligheter og tilnærmingsmåter. 

Det er ikke et klassisk salgsmøte.

• Ideer og innsikten fra innspill og én til én møter 

distribueres ikke videre til andre leverandører.



Vær nysgjerrig! 
Still spørsmål for å forstå behovet. 
Bidra aktivt med perspektiver og 
innspill. 
Søk samarbeidspartnere.



innovativeanskaffelser.no



«Rett utstyr på rett plass til rett tid
uten bruk av helsepersonell»

Linda Sørensen

Prosjektleder



Linda Sørensen MSc
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• Ergoterapispesialist i somatisk helse

• Master ved UIO 2016

• Underviser ved UIA, OsloMet, kommuner mm

• Sensor OsloMet, NTNU

• Senter for Teknologisk Intervensjon i rehabilitering (Sti-R) 



Behovet for helse- og omsorgstjenester forventes å øke betydelig i perioden 
fram mot 2060
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• Vi blir flere

• Vi lever lengre 

• Det kommer flere behandlingsmuligheter

• Forventningene til offentlig behandling og omsorg øker

• GDPR og dokumentasjonskrav
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Omstilling
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Bedre ressursutnyttelse kan skje gjennom endringer i

produksjons- og tjenesteprosesser gjennom tiltak som kan stimulere virksomhetene til å øke produktiviteten, 

skape innovasjon og understøtte omstilling. 

Fremtidens helse og

Omsorgstjeneste

Oslo Economics - Specter



Workshop
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Hva slags utstyr?
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Resultater fra workshop
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Komplisert bygningsmasse
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• Helning i gulv ˃5˚
• 4-5 forskjellige 

heiser
• Lange ganger
• Trange passasjer
• Trange lagerrom
• Ulike dører



AGV mm
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TUG, Aethon, 
Eagle Data



Hva med pasienttransport?
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• Gående med 
hjelpemidler

• Gående med 
kognitive vansker

• Manuell rullestol
• Elektrisk rullestol



Behovet oppsummert

24.06.2020



Digitale muligheter og 
utfordringer på Sunnaas

Hans Kristian Skara, Sunnaas

Sigurd Sverdrup, Sykehuspartner


