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Prekvalifisering 

Anskaffelse av rammeavtale med leverandør av digitalt 
pasientverslingsanlegg,  digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til 
hjemmeboende 

1 Bakgrunn 
 

De syv kommunene i Kongsbergregionen, Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore- og Uvdal, Notodden, 
Rollag og Tinn, har siden 2006 hatt et tett samarbeid om digitalisering, tjenesteutvikling, anskaffelser og 
IKT. Siden 2015 har Kongsbergregionen satset på implementering og realisering av digitale tjenester og 
løsninger i helse- og omsorgs tjenesten. I 2016 ble det fattet politiske vedtak i de syv kommunene i 
kongsbergregionene om anskaffelse av løsning for og etablering av regionalt responssenter. 
Responssenteret etableres som et samarbeid etter Kommunelovens § 27, med Kongsberg kommune som 
vertskommune.  

Responssenteret bemannes med eget helsefaglig personell og samlokaliseres med Kongsberg legevakt. 
Det er en klar målsetting for Responssenteret å knytte til seg kommuner ut over kongsbergregionen, 
gjennom et samarbeid etter kommunelovens § 27. Responssenteret ønsker å tilby kommunene en 
dedikert svartjeneste samt fag- og prosessveiledning på implementering av velferdsteknologi til 
kommuner i Norge. Kongsbergregionen har i samarbeid med Værnesregionen og Tromsø kommune, 
anskaffet en felles respons- og integrasjonsplattform for drift og mottak av alarmer og signaler, gjennom 
Intelecom. Løsningen vi har anskaffet sikrer overgangen fra analoge løsninger til integrasjon av digitale 
løsninger i kategorien trygghetsskapende teknologi. 

2 Oppdragsgivers behov 
 

Dette gjelder følgende tre produktgrupper: 

(1) Digitalt pasientvarslingsanlegg med institusjonsspesifikk sensorteknologi  
Dette omfatter integrasjonsplattform, samt ytre teknologi som er spesifikt for institusjon, i 
motsetning til sensorteknologi som også kan benyttes hos hjemmeboende eller i boliger. 
 

(2) Digitale trygghetsalarmer 
 

(3) Sensorteknologi til bruk i institusjon og hos hjemmeboende 
Dette omfatter sensorer som kan benyttes enten hos hjemmeboende, eller både hos 
hjemmeboende og i tilknytning til pasientvarslingsanlegg.  
 

Vi har behov for én leverandør som kan levere alle disse produktgruppene, enten som eneleverandør 
eller gjennom konsortium med underleverandører og én hovedleverandør. Leverandøren skal sørge for at 
løsningene som anskaffes har direkte integrasjon til plattformen levert av Intelecom. Leverandører må 
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akseptere at alarmkommunikasjon går gjennom Responssenterets integrasjonsplattform, og ikke 
eventuelle egne Integrasjonsplattformer. 

Dette innebærer at leverandøren må tilgjengelig gjøre nødvendig informasjon, slik som API og 
kommunikasjonsprotokoll. Videre må leverandøren legge til rette for testing og styring av teknologi fra 
Responssenteret, og tilrettelegge gjennom sine løsninger for at ansatte enkelt kan kontrollere og tilpasse 
ytre teknologi i bolig eller institusjon, enten gjennom sømløs integrasjon mot Responssenteret sin 
kommunikasjonsplattform, eller gjennom enkle og intuitive forsystemer. Eventuelle forsystemer må 
fungere som mobilapplikasjon for både iOS og Android, og ha enhetsstøtte for Mac og Windows.  

Responssenterets integrasjonsplattform skal brukes som alarmsystem og primærkanal for ansatte, med 
et unntak av digitalt pasientvarslingsanlegg. Det er videre en forutsetning at leverandøren stiller seg til 
rådighet for testing av integrasjon mot Responssenteret.  

Forsystemer som er nødvendige for installasjon, justering og tilpasning av teknologi på institusjon eller i 
bolig skal være enkle og oversiktlige for ansatte, og bør kunne styres fra responssenteret. Leverandøren 
skal i tillegg til å levere teknologi og tilrettelegging for installasjon, gi anbefalinger knyttet til fornying av 
teknologi, samt levere opplæringsmateriell og relevante opplæringspakker knyttet til teknologi som 
ansatte vil bli berørt av.  

3 Anskaffelsens omfang 
 

Rammeavtalen omfatter de syv kommunene som er omfattet av Responssenteret, samt fremtidige 
kommuner som slutter seg til Responssenteret. Responssenteret er per i dag i dialog med flere, som vil 
omfattes av rammeavtalen så snart de er del av Responssenteret og samarbeidet etter kommunelovens  
§ 27.  

4 Konkurransens innretting 
 

Anskaffelsen er en rammeavtale med én leverandør, som er forpliktet til å levere på alle tre områder. 
Tilbudene vil bli vurdert på bakgrunn av referanseprodukter. For produktgruppe (1) vil referanseprodukt 
være leveranse til to spesifikke sykehjem, der det er beregnet avrop høsten 2018. For produktgrupper (2) 
og (3) vil det bli krav om konkrete referanseprodukter.  

Hensikten med skillet mellom produktgruppe (1) og (3) er å begrense antall overlappende teknologier, for 
å forenkle installasjon, opplæring og lager.  

Krav og evalueringskriterier vil formidles i konkurransedokumentene. Dette vil beskrives både i form av 
funksjonelle behov og scenarier, samt opplisting av konkrete krav og kriterier, og vil bygge på 
behovsbeskrivelsen i dette dokumentet. 
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5 Krav til prekvalifisering 
 

• Utfylt ESPD egenerklæringsskjema 

• Leverandøren kan levere alle tre produktgrupper, enten som eneleverandør eller ved entydig 
forpliktelse fra underleverandører. Dokumenteres ved bekreftende brev og eventuelle 
forpliktelseserklæringer fra underleverandører. 

6 Viktige datoer 
 

9. februar Gjennomført dialogkonferanse 

6. april Kunngjøring av prekvalifisering 

14. mai Frist for spørsmål til prekvalifisering 

22. mai kl. 12:00 Frist prekvalifisering 

28. mai kl. 12:00 Utsendelse av konkurransegrunnlag til prekvalifiserte leverandører 

15. august Frist konkurranse 

29 - 31 august Forhandlinger 

17. september Kunngjøring av valg av leverandør 
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