
  

Anskaffelse av brukernært utstyr- invitasjon til dialogkonferanse og 

mulighet for felles rammeavtale for aktuelle kommuner 
 

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 Værnesregionen 

sammen med Kongsbergregionen og Tromsø kommune gjennomført en felles anskaffelse av 

responsløsning. Værnesregionen etablerer nå responssenteret samlokalisert med legevakten i 

regionen. Vi etablerer responssenteret som avklarer og videreformidle varsler.   

 

Som en forlengelse av dette, skal Værnesregionen gjennomføre anskaffelse av rammeavtaler på 

pasientvarslingssystem og trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende (trygghetsalarmer, 

sensor-teknologi med mer). En slik oppdeling ser vi for oss skal være gjeldende i en 

anskaffelsesprosess, det kan komme endringer etter dialogkonferansen og innspill fra 

leverandørene:   

 

• Elektronisk medisineringsstøtte 

Innebærer bruk av elektroniske medisindispensere som varsler etter forhåndsinnstilte tidspunkt 

når medisinen skal tas. Dispenserne kan sende varsel til helsepersonell eller andre via 

mobilnettet dersom medisin ikke tas. Løsninger som anskaffes må kunne tilpasses den enkelte 

tjenestemottakers behov.  

 

• Varsling og lokaliseringsteknologi 

Teknologi, der brukeren selv aktivt gjør en hendelse/ aktivitet som resulterer i et varsel som kan 

gå til helsepersonell eller andre. En typisk teknologi her er trygghetsalarm og GPS-løsninger som 

benyttes for å beregne og opplyse om geografisk posisjon 

 

• Elektroniske dørlåser 

Er nøkkelfrie låssystem som installeres på ytterdør. Formålet er å effektivisere nøkkelhåndtering i 

tjenesten og bedre sikkerhet ved at nøkler ikke blir borte.  

 

• Digitalt tilsyn  

Er ulike typer sensorteknologi eller passiv varsling. Passiv varslingsteknologi, herunder 

kamerateknologi, smarthusteknologi, automatiske lystenning, robotisering, med mer. Her favner 

også de teknologiene som kommer i fremtiden som vi ennå ikke vet om.  

 

 



  
 

 

• Pasientvarslingsanlegg 

Teknologi som benyttes på omsorgsboliger og sykehjem som er individuelt tilpasset den enkelte 

bruker og forenkler arbeidshverdagen for ansatte.  

Vi inviterer interesserte kommuner til å tilslutte seg rammeavtalene. Dette gir en mulighet til enkelt 

å ta i bruk nye varslingsløsninger og sensorteknologi uten selv å gjennomføre en anskaffelsesprosess.  

 

Hvilke kommuner som blir med, må være forpliktende avklart innen 11. April 2018.  

Hva innebærer det å bli med på rammeavtalen: 

• Kommunen skal gjøre avrop på avtaler på ulike kategorier av teknologi.  

• Kommunen får mulighet til å være i front, og Værnesregionen samarbeider med 

Kongsbergregionen og Tromsø som sammen er langt fremme på området, og både teknologi 

og avtaleform vil være utformet for framtiden. 

• Kommunen kan ikke ha en eksisterende, konkurrerende rammeavtale innenfor en kategori.  

• Kommunen forplikter seg ikke til å bli del av responssenteret.  

• Værnesregionen ser til at løsningene som velges er i tråd med nasjonale retningslinjer og 

anbefalinger fra Direktoratet for e-helse.  

 

Hva innebærer det å ikke bli med på rammeavtalen: 

• Kommuner som ikke er med på rammeavtalen 11. April, kan ikke knyttes til avtalen senere.  

• Kommunene må selv gjennomføre eventuell anskaffelsesprosess. 

 

Dette er et tilbud om å direkte knytte seg til rammeavtaler på teknologi, slik at prosessen senere 
blir vesentlig enklere.  

 

Muligheter for involvering / viktige datoer: 

Når det gjelder involvering i anskaffelsesprosessen, vil vi presisere at Værnesregionen er prosjekteier 

for anskaffelsen, og vil lede prosessen. Referansegruppen består av ulike roller/ yrkesgrupper fra 

kommunene i Værnesregionen.  

 

Dialogkonferanse 27. Februar: Presentasjon av behov til aktuelle kommuner og potensielle 
leverandører. I forkant av dialogkonferansen inviteres kommunene til et informasjonsmøte samme 
dag (27. Februar) kl. 10-11 der det vil bli gitt informasjon om anskaffelsen og hvordan kommunene 
kan tilslutte seg avtale.  

 
 



  
Forhandling og videre konkurranse vil Værnesregionen håndtere på vegne av 

samarbeidskommunene, og det er utnevnt evalueringsutvalg med representanter fra både 

institusjoner og hjemmeboendevirksomhet fra Værnesregion-kommunene. Kommunen vil likevel få 

tilgang til kontaktperson som kan gi oppdatert informasjon på forespørsel.  

Vi håper dere blir med! Det vil styrke oss i forhandlingen å være flere, og man kan skape et godt 

grunnlag for samarbeid omkring velferdsteknologi i årene fremover.  

 

Påmelding til dialogkonferansen gjøres på e-mail til solrunn.harstad@varnesregionen.no innen 19. 

Februar. Kapasitet: max. 2 deltakere pr. kommune 
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