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Innovativ offentlig anskaffelse av 
lokaliseringsteknologi

NOKIOS 2017



Innhold

▪ Bakgrunn og behov
▪ Gjennomføring
▪ Erfaringer



Behov

▪ Utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i på 
grunn av færre hoder pr. tjenestemottaker og 
mer komplekse oppgaver

▪ Velferdsteknologi = en av flere fremtidsrettede 
løsninger

▪ Lokaliseringsteknologi for å gi personer med 
kognitiv svikt mulighet til å bo hjemme lenger



Behov

▪ Utfordringene er ofte like
▪ Samarbeid for å kunne skalere opp bruken av 

lokaliseringsteknologi og etablere tjenesten 
permanent. 



Behov

▪ Mål: innføre lokaliseringsteknologi som en 
kommunal tjeneste

▪ Eksisterende løsninger i 2015 var ikke 
hensiktsmessig nok for behovene til norske 
kommuner. Det var behov for nye løsninger, 
både på enhets- og applikasjonsnivå



Gjennomføring

Metodikk fra leverandørutviklingsprogrammet
Samarbeid med flere kommuner
Dialogkonferanse
En til en-møter med brukskvalitetstesting
Konkurransegrunnlag
Utlysning av konkurranse med forhandling
Innebygget innovasjon over tid i kontrakten





Hva er en innovativ anskaffelse?

▪ Mest fokus på resultatmål, men også selve 
anskaffelsen kan ha mye gevinst i seg. 

▪ En innovativ anskaffelse kan være mer enn en 
ny dings eller teknologisk løsning.

▪ Åpenhet og tillit



Hva oppnådde vi?

▪ Marked for lokaliseringsteknologi
▪ Dreining fra løsningstilpasset til 

mottakertilpasset
▪ Samarbeid på tvers av landet er mulig. 

Behovene er like, det er på bruk vi er ulike.

▪ Ingen klager!



Tidsaspekt

Flytting av tidsbruk fra kontraktsfasen til før 
utlysning av konkurranse.



Generelle tips for anskaffelser

▪ Fra pilot til kontrakt
▪ Valg av riktig kontraktsform - dialog med 

markedet
▪ Bruk handlingsrommet i regelverket
▪ Tid til modning

Behov
Lage tilbud
Evaluere tilbud



Husk

Den virkelige jobben starter etter 
kontrakt er signert. 



Takk for oppmerksomheten

Kontaktinformasjon:
Marianne Stålaker, innkjøpsrådgiver
marianne.stalaker@trondheim.kommune.no
Tlf: 40827554
Rapport om anskaffelse lokaliseringsteknologi

mailto:marianne.stalaker@trondheim.kommune.no
https://ehelse.no/Documents/Velferdsteknologi/Rapport%20lokaliseringsteknologi%20ferdig.pdf
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