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Oslo Medtech as facilitator 

• Facilitate cooperation between R&D, 

companies and hospitals/local authorities 

• Stimulate and facilitate market driven 

innovation projects and procurement 

processes 

• Facilitate clinical trials and testing 

• Enhance the knowledge of International 

markets and help companies to reach the 

global market 

• Attract development and investment 

capital 

 



Bakgrunn for anskaffelsen 
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Strategi for innovasjonsarbeidet i EST i Oslo Kommune  
(EST: Eldre og sosiale tjenester) 

Fokusområder 

• Tjenesteinnovasjon  

• Velferdsteknologi  

• Innovative botilbud  

• Innovative arbeidstidsordninger  

 

Slik arbeider vi med innovasjon  

• Innovasjonskultur  

• Innovasjonskompetanse og innovativt 

lederskap  

• Partnerskap for innovasjon  

• Innovative anskaffelser  

• Standardisering og skalering  

• Kommunikasjon og innovasjon  

Offentlig sektor –  

Dinosaur eller smidig panter? 

 



Mål for trygghetspakker i hjemmetjenesten 

Brukermål: 

Legge til rette for at brukerne kan bo hjemme så lenge de selv ønsker det, og så lenge 

de opplever det trygt.  

  

Pårørendes mål 

Oppleve trygghet for tilstrekkelig omsorg gjennom bl.a. riktig informasjon 

 

Hjemmetjenestens mål: 

Redusere antall hjemmebesøk  

• Forenkle/effektivisere oppfølging, frigjøre tid 

Utsette innleggelse på sykehjem  

• Redusere utgifter/ omdisponere midler 

• Bruker forblir lenger på hvert trinn i omsorgstrappa 



Hjemmetjenestene i bydelene – fakta 

Hjemmesykepleie: 8.000 brukere. Det utføres 1.500 årsverk (9 % utføres av 5 private 

leverandører). 

Praktisk bistand: 10.000 brukere. Det utføres ca 800 årsverk (27 % utføres av 10 private 

leverandører). 

Alarmer utplassert:  

• Ca 10.500 i Oslo kommune (Utskifting av 1.500-2.000 pr år) 

• Årlig ca 113.000 utløste anrop 

• Årlig ca  17.000 utrykninger,  årsak: 

• 9.500 fall 

• 4.200 somatikk/ tjenester 

• 80 hjerteproblemer, 4-6 hjertestans 

• Tjenesten er en lavterskeltjeneste. Det utføres ca 40 årsverk 



02 Innovativ anskaffelse 
Prosess og metode 
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Praktisk veileder 

Fase 2 – Før-Kommersiell 

Anskaffelse (PCP) 

Fase 3 – Innovativ offentlig 

anskaffelse 

Fase 1 – Planlegging og 

forankring 

Finnes det 

en løsning? 
No 

Yes 

Brukerbehov Kartlegge 

markedet 

Engasjere 

leverandører 

Forankre 
Strategi 

Innovasjons- 

prosjekter 

Kontrakt med 

beste leverandør 



Aker sykehus 29.08.2013 - Almas hus 

Jeg skulle ønske – 

seminar 

«Hvordan bo lengre 

hjemme med trygghet 

og kvalitet» 

90 

deltakere 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



«Skulle ønske jeg hadde seminar» 

Behov: 

1. Fall, svimmelhet 

2. Forvirring, tidoppfattelse 

3. Går ute om natten 

4. Bekymring - bruk av tilpasset musikk 

5. Sosial kontakt  
– Tur alene – kan ikke bruke mobil 

– Hustelefon forsvinner – kan ikke bruke mobil 

– Glemmer å lade, finner ikke lader 

6. Glemmer å spise og ta piller 

7. Er alt ok der hjemme? 

8. Forbedret pasientforløp Økt trygghet 
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Fall Ensomhet 

Demens 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



Internt møte med tjenesteyterne i bydelene 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



Planlegging og organisering 

Anskaffelsesstrategi 

Krav ved større anskaffelser i Oslo Kommune over 500.000. Legges frem for 

politisk ledelse for godkjenning 

- Formål 

- Økonomi og organisasjon 

- Planlagt gjennomføring 

- Marked og ramme for konkurransen 

- Risikoanalyse og kritiske suksessfaktorer 

- Implementering 

- Kontraktsoppfølging 

- Annet 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



Dialogkonferanse og partnering 15.november 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



Del 2: Partnering og matchmaking: (maks 2min) 

1. Hvem du er og hvor du kommer fra (snakk sakte og tydelig!) 

2. Hva har selskapet av kompetanse, produkter, tjenester eller løsninger som er 

relevante for problemstillingene som har blitt presentert? Har dere erfaring med 

tilsvarende leveranser? 

3. Innspill til utfordringer og behov presentert? 

4. Behov for partnere? (Hvilke supplerende tjenester, produkter eller partnere ønsker 

du, for å kunne være en komplett prosjektpartner/et konsortium av partnere, for 

leveranse) 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



1-1 dialogmøter 4-6 Des 

30 enkeltmøter - varighet 30 minutter 

Mål med møtene 

• Oslo Kommune ønsker fortrolig dialog med bedriftene. 

• Bedriftene får mulighet til å fortelle om sine løsningsforslag 

Kommunikasjon 

• Kunngjøring på Doffin. 

• Innkjøpers websider. 

• Øvrige media og nettverk. 

Gjennomføring 

• Fast agenda for alle møtene med spørsmålene som skal drøftes 

• Leverandøren presenterer løsningsforslaget muntlig (sendt inn på forhånd) 

• I møtet snakkes det kun om innsendte dokumentasjon 

• Informasjonen som sendes inn er fortrolig 

 

Viktig: likebehandling av alle leverandører 

Produkter

Tjenester

Diverse

Har dere innspill til andre behov som bør dekkes?

Vurderer dere å gå sammen med andre leverandører?

Hhar dere innspill til hvordan vi bør strukturere forespørselen?

Hvis tilgjengelig marked: anslag  pris?

Produktreferanser/brukererfaring

Hvilke behov kan ditt selskap dekke? - overordnet løsningsforslag

Hvilke hovedfunksjoner består produktet av?

Hvilke tjenester kan ditt selskap dekke?

Hva består tjenestene av?

Er tjenestene utprøvd tidligere?

Er tjenesten tilgjengelig i markedet eller under utvikling?

Hvis tilgjengelig marked: anslag  pris?

Produktreferanser/brukererfaring

Hvilke tilpasningsmuligheter finnes pr produkt/funksjon?

Brukervennlighet

Integrasjonsmuligheter med andre systemer?

Er produktet utprøvd tidligere?

Er produktet tilgjengelig i markedet eller under utvikling?

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



Strategi og konkurransebeskrivelse 

1. Revisjon av kontraktstrategi 
2. Utarbeide funksjonsbasert kravspesifikasjon 
 
Eksempel fra Oslo Kommune: 
• Behov for å skille mellom anskaffelsen modne løsninger og 

fremtidige nye løsninger 
• Splitte anskaffelse av teknologi og tjeneste 
• Splitte anskaffelse av tjenesten i to områder for å sikre 

konkurranse og innovasjon 
• Invitere til innovasjonspartnerskap for fremtidige løsninger 
• Kontrakten: «at det skal virke..!» 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 

Bruk av ulike 
konkurranseformer 

avhengig av løsningens 
modenhet

Gartner’s Hype curve



Strategi for modne produkter og tjenester 

1. Skifte fra analoge til digitale alarmer : 2014-2019 

 

2. Utvide fra trygghetsalarmer til trygghetspakker 

 

3. Separat anskaffelse av produkter:  

- Inngått 2 årig avtale – valgt opsjoner ! 

 

4. Separat anskaffelse av alarmsentraltjenester:  

- Alarmmottak-,  utrykning-, drift, vedlikehold- og ulike oppfølgingstjenester.  

- Skissert forventninger om videre samarbeid og utvikling 

- Inngått 3 årig avtale 

 

1.1 Kartlegge 
utfordringer 

og behov

1.2 Plan-
legging og 

organisering

1.3 Dialog med 
leverandører

1.4 Strategi / 
Konkurranse-

beskrivelse

Fase 1 – Planlegging og forankring

Finnes det 
en løsning? 



Første anskaffelse - Digitale alarmer 

• Konkurransen gjennomføres som åpen 

anbudskonkurranse etter forskriftens del I og 

III. Ved denne prosedyreformen kan alle 

interesserte leverandører levere tilbud. 

Forhandlinger er ikke tillatt. 

 

• Siste frist for innlevering av tilbud er 26.05.14 

kl. 12.00  

1.4 Strategy / 
Competition 

design

Solution in 
the market?

3.1 
Competitive 

Tender
3.2 Contract

3.3 Delivery 
and 

evaluation

Phase 3 – Innovative  Public Procurement (IPP)

Yes

Conducted pre commercial projects



Prinsippskisse for kommunikasjon og produkter 

Produkt 1: 

• Fastmontert alarm for innbebruk basert på 

GSM teknologi 

• Halssmykke, håndleddsknapp, 

baderomsnor   

• Mulighet for 4 sensorer 

• Automatisk fallsensor 

Produkt 2 

• Fungere inn og ute 

• GPS alarm med sporingsenhet 

• 24 timer batteri 

• Mulighet for 8 sensorer 

• Automatikk ved ytterdørsensor 

 

Forutsetter at lager av produkter, 

installasjon, drift, service og vedlikehold 

av produkter skal ivaretas av 

alarmsentral som Oslo kommune vil 

inngå avtale med. 



Eksempel brukerbehov 

 

• Alarmen skal være beregnet for brukere med alder- og funksjonsnedsettelser  

• Alarmen skal være enkel å bruke slik at en lett skjønner hvordan den fungerer 

(selvforklarende)  

• Alarmen skal være bekvem å bruke slik at en har den på hele døgnet  

• Regelmessig sjekk av at alarmen fungerer slik at bruker kan føle seg trygg på at den 

virker når en trenger den  

• At en får tilbakemelding slik at en vet at en har trykket på alarmen  

• At en kan velge hvem som skal varsles automatisk når alarmen går (feks når en har 

gått ut)  

• At en ikke opplever utrygghet pga omfanget av falske alarmer fra fallalarmen   
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Eksempel brukerhistorie 

• Bruker går ut på dagtid innenfor et angitt tidsrom. Det forutsettes at bruker bærer 

alarmen på seg. Bruker finner ikke veien hjem. Bruker trykker på knappen. Prosedyre 

1): Alarmsentralen tar umiddelbart kontakt over høyttalende alarm for å «lose» bruker 

hjem. Dersom kontakt ikke oppnås ringes; a) pårørende eller b) alarmsentralen rykker 

ut.  

• Bruker går ut på dagtid innenfor et angitt tidsrom. Det forutsettes at bruker bærer 

alarmen på seg. Trygghetsalarmen melder automatisk til sentralen dersom bruker går 

utenfor et geografisk angitt område («Geo-fence»). Se første prikkpunkt.  

• Bruker går ut på natt – innenfor et angitt tidrom. Ytterdørsensor melder automatisk til 

alarmsentralen – uavhengig om bruker bærer alarmen. Se første prikkpunkt .  

• Bruker går ut på dagtid. Dersom bruker ikke har returnert hjem igjen etter nærmere 

angitt tid: Se første prikkpunkt.  

 



Informasjonsmøte og partnering 25.april 2014 



Pitching - partnering 

1. Hvem du er og hvor du kommer fra (snakk sakte og tydelig!) 

2. Hva har selskapet av kompetanse, produkter, tjenester eller løsninger som er 

relevante for problemstillingene som har blitt presentert? Har dere erfaring med 

tilsvarende leveranser? 

3. Innspill til utfordringer og behov presentert? 

4. Behov for partnere? (Hvilke supplerende tjenester, produkter eller partnere ønsker 

du, for å kunne være en komplett prosjektpartner/et konsortium av partnere, for 

leveranse) 



Trygghetspakker fra 2015 - som bruker kan velge mellom:  

Fastmontert trygghetsalarm inne 

(Neat)  m/ håndledd eller halsknapp, 

badeknapp, knapp m/ fallsensor, 

røykvarsler(e).              

 

Bærbar digital inne- og utealarm  

• Doro inkl telefon, med knapp og/eller 

fallsensor. 

• Nemo + valg av flere sensorer; fall, 

dør, røyk, (8) 

 

Bærbar m/ GPS (Nemo) 

Foruts. utprøving i prosjekt. Pt. 

gjennomfører to puljer med 14 bydeler. 

1.4 Strategy / 
Competition 

design

Solution in 
the market?

3.1 
Competitive 

Tender
3.2 Contract

3.3 Delivery 
and 

evaluation

Phase 3 – Innovative  Public Procurement (IPP)

Yes

Conducted pre commercial projects



Anskaffelse 2 – sentral og uttrykning (høsten 2014) 

• Gjelder hjemmeboende eldre og 

funksjonshemmede m.fl. 

• Omfatter mottak og oppfølging av alarmer – 

utrykning og drift  

• Byen deles i to geografiske områder: 10 bydeler 

med ca 6.900 brukere, og 5 bydeler med ca 

3.250 brukere.  Det skal velges to leverandører. 

• Avtalen er : 3 årig, med opsjon +1, +1 år,  

oppstart 25.3.15. 

• Kreves erfaring fra tilsvarende oppdrag: 

(Stor/liten) 

– Bemannet alarmsentral  (3 år/ 1 år), 

– Utrykningstjenester (2 år/ 6 mndr) 
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1.4 Strategy / 
Competition 

design

Solution in 
the market?

3.1 
Competitive 

Tender
3.2 Contract

3.3 Delivery 
and 

evaluation

Phase 3 – Innovative  Public Procurement (IPP)

Yes

Conducted pre commercial projects



Alarmsentral–tilbydere med partnere 

SOS Internasjonal AS Trygghetssentralen 

 

Telenor Objects, Aleris Omsorg, CareTech, InfoCare 

 

Orange Helse, Stanley Security 

 

Lyse Smart, NorAlarm, Aleris Omsorg, Infocare 

 

Nokas, Imatis, Prima Omsorg 

Vinner stort område 

 

Vinner lite område 

 

Oppstart 27/4 2015 

1.4 Strategy / 
Competition 

design

Solution in 
the market?

3.1 
Competitive 

Tender
3.2 Contract

3.3 Delivery 
and 

evaluation

Phase 3 – Innovative  Public Procurement (IPP)

Yes

Conducted pre commercial projects



Konkrete krav 

Oppetid på lokalt system (månedsbasis) 99,5% 

Responstid alarm alarmsentral 60 sek 

Responstid utrykning  30 min 

Krav til bemanning 24/7/365 

Installasjon/ utplassering - innen 14 dager 

Hasteinstallasjon  - innen  1 dag 

Oppsigelse (av bydel)  av abo på alarm 1 måned 

Innhenting av alarm - innen 14 dager 



Anskaffelse umodne produkter og tjenester 

1.4 Strategi /  
Konkurranse-

beskrivelse

Finnes det 
en løsning?

2.1 Løsning-
beskrivelse

2.2 Prototype
2.3 Utvikling 

og testNei

Fase 2 – Før-Kommersiell Anskaffelse (PCP)

Leverandør A

Leverandør B

Leverandør X

Leverandør A

Leverandør X

3.1 Anbuds-
utlysning

Fase 3 – (IPP)

Ja 

Åpen konkurranse for 
A, B, C, D og andre

Å
p

en
 k

o
n

ku
rr

an
se

EU Anskaffelsesdirektivet 
2014 åpner for direkte kontrakt 
med vinner av konkurransen etter 
gjennomført steg 2.3 
Implementeres i Norge i 2016

Strategi I : «teste organisasjonen (og produkter) grundig og bredt i smått – deretter rull 

ut i stort» (jfr KS) 

Strategi II: Velge områder der et stort antall brukere kan ha nytte av teknologien og at vi 

jobber på andre og smartere måter. 

Strategi III: Innovasjon gjennomføres i tett samarbeid med alarmsentralene og i 

konkurranse mellom sentralene 



Om Nordic PPI Net prosjektet 

• Ambisjon 

– Å stimulere til øket bruk av innovative anskaffelser i helse sektoren og .. 

– Derigjennom skape nye og interessante markedsplasser for leverandører. 

• Verktøy og veiledere: 

– Guide for Public Procurement of Innovation in the health sector 

– Legal Practices and Recommendations 

– Value based procurement manual – a road map to radical innovation 

– Best practice and key learning points 

Prosjektpartnere 



Oslo Medtech 

Bent-Håkon Lauritzen 

Advisor Innovative 
Procurement  
Cell: (47) 91844164 

E-
mail: bhl@oslomedtech.no 

OSLO MEDTECH  
Forskningsparken, 
Gaustadalléen 21, Oslo 
www.oslomedtech.no 
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