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Infrastruktur 
Innovative 

anskaffelser 

Felles anvendelse 
Integrasjoner 

Standardiserte 
løsninger 

Servicesenter 2.0 

Kontinuerlig 
forbedring 

Endring/Utvikling 

Digital kompetanse/Digital ledelse 

Styring Kontroll 

Byggeklosser for å lykkes med digitalisering i kommunal sektor 

Innovasjonsplattform 



Strategisk tjenestekjøp 
Hva kan andre gjøre bedre enn oss 
(høyere kvalitet og mer kostnadseffektivt) 

Strategisk tjenestekjøp, innovative anskaffelser, digitalisering og innovasjon 
er koblet tett sammen 

Innovative anskaffelser 
Beskrive behov – utfordre markedet til å  
finne de beste løsningene 

Digitalisering 
Bruke teknologi for å fornye, forbedre og forenkle 
Digitalisering= omstilling, omstilling= digitalisering 

Innovasjonsplattform 
Tilrettelegge for et predefinert grensesnitt og 
forhåndsgodkjent avtaleverk for løsninger og tjenester 



Digitalisering og fokusområder i 
kommunal sektor 



Strategisk tjenestekjøp 

Løsninger - ingen skreddersøm 

Kommunal leveranseplattform 

Kommunal innovasjonsplattform 

Plattform for velferdsteknologi 



Kommunal leveranseplattform 
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Datasenter Cloud Datasenter Norge

Applikasjonsdrift/OS-drift (ren drift)

Applikasjonsleverandør (forretningsfokus)

Videreutvikling av løsninger

Nye løsninger
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Nettverk (WAN, LAN, WLAN, @)

Faglige nettverk/premissgivere

Integrasjonstjenester

Predfinert grensesnitt for mottak av skytjenester

Felles management, driftsledelse

Prosjekt/leveranseapparat

Forretningen

Kommunene

DGI

Driftspartner med 

underleverandører og 

tredjepartsleverandører



Gårsdagen Fremtiden 



Innovative anskaffelser 

Kommunal leveranseplattform 

Plattform for velferdsteknologi 

Fra: Til: 

Kravspesifikasjon Behovsbeskrivelse 

Formål 

Utfordre markedet til å levere  
den beste løsningen 
Økt konkurranse 
Se nye muligheter 

Utfordringer 

Utnytte mulighetene i SSA og tilpasse 
til en innovativ anskaffelsesform 
«Utnytte» regelverket så langt det lar seg gjøre 
Endre «mind-set» hos oss som kunde 
Utfordringer ved evaluering – hva er base-line 
Leverandørene er ikke klare 
Risiko flyttes fra kunde til leverandør 
Prisnivå – må ha tillit til leverandørene 



Kommunal leveranseplattform 

Prosess: 
• Dialogkonferanse: 70 deltagere fra 30 selskaper 
• 16 løsningsforslag 
• 13 en-til-en møter 
• Konkurransegrunnlag – behovsbasert 
• En avtale som sikrer kommunal sektor en fleksible og fremtidsrettet leveranseplattform 

 



Plattform for velferdsteknologi 

Trygghetsskapende teknologier  

Mestringsteknologier (medisinske 
målinger) 

Utrednings- og behandlingsteknologi 

Velværeteknologier 

Hva 

Vite hvor alt medisinsk og 
diagnostisk utstyr samt pasienter og 
personell er. 

Vite og dokumentere hva som skjer 
elektronisk 

Ha tilgang til og oversikt over pasienter 
og personell etter definerte roller og 

ansvar elektronisk 

Vise faktiske hendelser elektronisk i 
sanntid 

Overordnete mål 

Kunne måle og rapportere hendelser, 
observasjoner, definere tiltak, 

behandling elektronisk 
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Støtte Helse Eksterne 

Våre behov – våre opplysninger – våre tjenester 


