
               
 

 

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram / Helsedirektoratet og Nasjonalt program for 

leverandørutvikling, i samarbeid med Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og 

Partnerskapet Etterutdanningsnettverket i Namdalen/Høgskolen i Nord-Trøndelag (teknisk arr.), 

inviterer til nasjonal erfaringskonferanse / møteplass 

 

Smarte anskaffelser av varslingssystemer                              

i helse og omsorg 
 

Erfaringskonferansen /møteplassen er for kommuner som står foran innkjøp av varslingssystemer i 

helse- og omsorgstjenesten og som treffer kommuner som har kjøpt, eller er i anskaffelsesprosesser 

av varslingssystemer.  

Det legges opp til erfarings- og kunnskapsdeling slik at det blir lettere å komme i gang; Hvordan 

kartlegge behov og beskrive behovet? Hvilke teknologiske muligheter finnes, og hva bør vi 

etterspørre? Hvordan gjennomfører vi selve anskaffelsen?  

Kommuner som har gjennomført anskaffelser er også hjertelig velkommen for å dele sine erfaringer, 

og for å lære mer!  

Målgrupper kommuner: Erfaringskonferansen /møteplassen er relevant for rådmenn, ledere i helse- 

og omsorg, fagansvarlige, enhetsledere, innkjøpere, IKT-fagpersoner, vaktmestere / drift, bygg- og 

eiendoms-enheten. 

Dette vil også være en møteplass mellom kommuner og leverandører, da leverandører blir invitert 

åpent og bredt. Som kommune vil du få innblikk i dagens løsninger og fremtidens løsninger innen 

varslingssystemer. Det er viktig for leverandørene å få innblikk i behovene til mange kommuner slik 

at de utvikler fremtidsrettede løsninger i tråd med behovene.  

Vi oppfordrer derfor deltakende kommuner til å lage en mini-poster i A4-format som kort beskriver 

den anskaffelsen dere tenker å gjennomføre i tiden som kommer slik at leverandører som deltar på 

møteplassen får et innblikk i dette (mini-posteren kan lages med kun tekst, bilder hvis ønskelig – se 

under). 

Tid: 18. mars 2015 

Arrangementssted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Campus Namsos  

Konferansen er gratis (inkl. bevertning på selve konferansen). Utgifter til reise og opphold 

dekkes ikke. Deltakerne har selv ansvar for å bestille hotell og betale for hotelloppholdet (se videre 

under praktisk informasjon.  

 

Påmeldingsfrist 12. mars 2015 (link til elektronisk påmeldingsskjema finner du under 

praktisk informasjon)  

http://helsedirektoratet.no/
https://www.nho.no/
http://www.ks.no/
http://www.difi.no/
http://www.hint.no/var/hint/storage/images/media/mediebank/preview/logo/hint_liggende_logo/1257628-1-nor-NO/hint_liggende_logo_lightboxzoom.png


               
 
 

Kontaktpersoner: Hilde Sætertrø, Mob: 41686788 epost: hilde.satertro@nho.no 

Spørsmål vedr. påmelding: Anne M. Sandberg Tlf: 74212328. epost: anne.m.sandberg@hint.no 

 

 

 

Eksempel på en mini-poster (teksten i rødt er eksempel): 

Kommune: Best kommune 

Behov: Nytt varslingssystem som er uavhengig av hvor brukeren befinner seg. Vi ønsker to-veis 

kommunikasjon. Ulike hjelpebehov bør kunne varsles. Systemet bør kunne brukes både i sykehjem 

og hos hjemmeboende eller i omsorgsboliger. Det bør være mulig å utvide med nye varsler (flere 

funksjoner) etter hvert som nye løsninger / muligheter utvikler seg og vi er i stand til å håndtere dem.  

Omfang: 2 eksisterende sykehjem og ett under bygging. 30 omsorgsboliger og ca 50 hjemmeboende.  

Tid: Innkjøpet bør være gjennomført ila 2015 eller 2016.  

Utfordringer: Dagens system er analogt og lite utbyggbart. Nåværende leverandør skal slutte med 

dagens løsning. Vi trenger sannsynligvis å investere i ny digital plattform. Opplæring, og å kunne se 

muligheter med helt nytt system.  

Kontaktperson: Ola Nordmann, helse- og omsorgssjef i Best kommune. Tlf: 41 86 76 99 / e-post 

ola.nordmann@best.kommune.no 

 

Mini-posters blir hengt opp på veggen i vrimlehallen foran plenumssalen, og samlet i et enkelt hefte 

for informasjon. Hvis ønskelig kan den enkelte kommune selv velge å forstørre posteren til f.eks A2-

størrelse og henge den opp selv ved ankomst. Alle som vil formidle sine behov på møteplassen, bes 

sende inn (digitalt) mini-posteren i A4-format utfylt til arrangøren senest 12. mars. Det er frivillig om 

posters sendes inn, det er ikke en forutsetning for deltakelse på erfaringskonferansen /møteplassen.  

Kommuner som ønsker å fortelle om sine gjennomførte anskaffelser av varslingssystemer, kan også 

formidle dette gjennom tilsvarende mini-posters.   

  

http://helsedirektoratet.no/
https://www.nho.no/
http://www.ks.no/
http://www.difi.no/
http://www.hint.no/var/hint/storage/images/media/mediebank/preview/logo/hint_liggende_logo/1257628-1-nor-NO/hint_liggende_logo_lightboxzoom.png
mailto:hilde.satertro@nho.no
mailto:anne.m.sandberg@hint.no
mailto:ola.nordmann@best.kommune.no


               
 

 

PROGRAM (med forbehold om endring) 

 

Kl.slett Hva  Hvem 

0900  Stands leverandører og posters norske 
kommuner tilgjengelig i Vrimlehallen 

 

0900 - 1100 Ankomst og registrering i Vrimlehallen. 
Bevertning fra kl. 10.00 

 

1100 Velkommen til Namdalen v/ Per Olav Tyldum, ordfører i 
Overhalla kommune/ordfører i Midtre 
Namdal samkommunestyre 

1105 – 1120 Mål for dagen v/ Program for utvikling og 
implementering av velferdsteknologi  
(Det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet) 
 

1120 - 1145 Smartere anskaffelser av 
velferdsteknologi. 
Hvordan gjør vi det for optimalt resultat? 
 

v/Nasjonalt program for 
leverandørutvikling 

1145 -1200 Samarbeid om innkjøp og utvikling av 
innkjøpskompetanse kommuner imellom 

v/ Innovativ Handling, 
utviklingsprosjekt innkjøp Nord-
Trøndelag fylkeskommune 
Harald Overrein 

1200 - 1240 Anskaffelse av nytt varslingssystem i 
helse- og omsorgs-tjenesten i Overhalla 
kommune. 
Presentasjon av funksjonelle behov, 
teknologisk baseline og spesielle 
utfordringer 

v/ Overhalla kommune 

1240 -1315 Erfaringer fra anskaffelse av signalanlegg 
ved nye Lervig sykehjem i Stavanger 
kommune, med vekt på 
behovskartlegging, funksjonsbeskrivelse  
og anskaffelsesprosedyre 
 

v/ innkjøpssjef Elvur Thorsteinsdottir,  
 

1315 - 1410 Lunsj og besøke stands  

1415 - 1435 Erfaringer fra anskaffelse av 
varslingssystem ved Verdal bo- og 
helsetun i 
Verdal kommune, med vekt på 
prosjektgjennomføring i 
planleggingsfasen 

v/ virksomhetsleder 
Institusjonstjenesten, Unni Haugan 
Sellæg 
 

1440 - 1510 Erfaringer fra anskaffelse av rammeavtale 
pasientvarslingssystem for Tromsø 
kommune med vekt på funksjonell og 
teknologisk løsning 

v/ programleder velferdsteknologi 
Ingebjørg Riise 
 

  

http://helsedirektoratet.no/
https://www.nho.no/
http://www.ks.no/
http://www.difi.no/
http://www.hint.no/var/hint/storage/images/media/mediebank/preview/logo/hint_liggende_logo/1257628-1-nor-NO/hint_liggende_logo_lightboxzoom.png


               
 

1510 -1610 Vi ser inn i glasskula på framtidas 
varslingssystemer. Hvilke krav bør vi sette 
i anskaffelser i dag for å sikre utvikling av 
framtidas varslingssystemer?  
Erfaringer fra anskaffelse og 
implementering av varslingssystemer i 
Trondheim kommune 
 

v/ Kirsti Fossland Brørs, Lise 
Knipenberg, Tor Morten Ytterås 
 

1610 - 1620 Liten pause, bevertning  

1620 - 1645 Betraktninger fra 
leverandørene/bransjen:  
 
Nytte av dialogen med kommuner. Hva 
ønsker vi oss av kommunene; Kan vi gjøre 
anskaffelsene enda bedre?  Hva er vi i 
stand til å levere i dag og i framtida? 
 

v/ fagsjef i Lyse Smart AS Therese 
Sivertsen 
 

1645 - 1700 Spørsmål, erfaringsutveksling, veien 
videre     
  
Programslutt 
 

 

1700 - 1830 Mingling, gode møter og samtaler, snakk 
med leverandører 

 

1900 Middag på Tinos Restaurant (egen 
påmelding og deltakerne betaler selv) 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Arrangementssted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Campus Namsos.  

                                   Adr: Finn Christiansens vei 1, Namsos 

Påmeldingsfrist 12. mars 2015 

Elektronisk påmeldingsskjema: Klikk her 

(NB! Skjemaet godkjenner ikke bruk av samme epostadresse flere ganger) 

Avmeldingsregler: Påmeldte som ikke melder fra om forhindret oppmøte belastes med en 

administrasjonsgebyr pålydende kr. 500. Avmelding skal skje skriftlig i epost til 

anne.m.sandberg@hint.no 

Overnattingsmuligheter:                                                                                                                                  

Scandic Rock City Namsos Tlf : +47 74 22 40 00 Klikk her 

Tinos Hotel Tlf: +47 74 21 80 00 KLikk her 

 

Offentlig transport: 
Fly: Widerøe  

Buss: Trønderbilene 

http://helsedirektoratet.no/
https://www.nho.no/
http://www.ks.no/
http://www.difi.no/
http://www.hint.no/var/hint/storage/images/media/mediebank/preview/logo/hint_liggende_logo/1257628-1-nor-NO/hint_liggende_logo_lightboxzoom.png
https://response.questback.com/hgskoleninordtrndelag/bmozwk044z/
mailto:anne.m.sandberg@hint.no
http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Namsos/Rock-City/?cmpid=ppc&mckv=s0tDKzV49_dc|pcrid|62429640888|kword|scandic%20rock%20city|match|e|plid|&gclid=CKbCz-7nxcMCFcQLcwod56gAtw
http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Namsos/Rock-City/?cmpid=ppc&mckv=s0tDKzV49_dc|pcrid|62429640888|kword|scandic%20rock%20city|match|e|plid|&gclid=CKbCz-7nxcMCFcQLcwod56gAtw
http://tinoshotell.no/
http://www.wideroe.no/fly-til/namsos
http://tronderbilene.no/wordpress/wp-content/uploads/S-4-og-5.pdf

