Invitasjon til rammeavtaler og kommunikasjonsløsning for
pasientvarslingsanlegg og sensorteknologi til hjemmeboende
Vi inviterer herved til dialogkonferanse om pasientvarsling og trygghetsskapende teknologi
for hjemmeboende, samt invitasjon til felles rammeavtale:
Sted: Sølvsalen, Krona, Kongsberg
Tid: 9. februar 2018, kl. 10-16
I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om at alle kommunale helse- og
omsorgstjenester skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet
innen 2020, har Kongsbergregionen sammen med Værnesregionen og Tromsø kommune
gjennomført en felles anskaffelse av responsløsning. Kongsbergregionen etablerer nå
Responssenteret, som vil være i drift i løpet av 2018. For å gjøre Responssenteret mer
robust, og for å bidra til gode løsninger i regionen, ønsker vi også å tilby
responssenterløsningen for alle interesserte kommuner i området.
Vi etablerer Responssenteret som en dedikert svartjeneste for sensorteknologi, som sender
varsler, samt et kompetansesenter som bistår kommunene i arbeidet med opplæring,
utvikling, implementering og drift.
I disse dager er kommunene i Kongsbergregionen i ferd med å gjennomføre anskaffelse av
rammeavtaler på pasientvarslingssystem og trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende
(sensorteknologi med mer), som er spesifisert slik at de kommuniserer med
Responssenteret. Vi inviterer interesserte kommuner til å bli med på rammeavtalene. Dette
gir en mulighet til enkelt å koble til seg nye varslingsløsninger og sensorteknologi uten
omfattende anskaffelsesprosess, men gir ingen forpliktelse på omfang av innkjøp.
Hvilke kommuner som blir med, må være forpliktende avklart innen 1. mars i år.

Hva innebærer det å bli med på rammeavtalen
-

-

Kommunen får tilgang til å gjøre avrop på varslingsteknologi og sensorteknologi.
Kommunen får mulighet til å være i front, og Kongsbergregionen samarbeider med
Værnesregionen og Tromsø som sammen er langt fremme på området, og både
teknologi og avtaleform vil være utformet for framtiden.
Kommunen kan ikke ha en eksisterende, konkurrerende rammeavtale.
Kommunen får mulighet til sømløs implementering mot Responssenteret.
Kommunen forplikter seg ikke til å anskaffe løsninger, men forplikter seg til å velge
løsninger innenfor rammeavtalen dersom man velger å kjøpe inn varslingsteknologi.
Kommunen forplikter seg ikke til bli del av Responssenteret, men står fritt til å etablere
sitt eget responssenter.
Kongsbergregionen ser til at løsningene som velges er i tråd med nasjonale retningslinjer
og anbefalinger fra Direktoratet for e-helse.

Hva innebærer det å ikke bli med på rammeavtalen
-

Kommuner som ikke er med på rammeavtalen 1. mars, kan ikke knyttes til avtalen
senere.
Kommuner i regionen vil uansett være velkommen til å benytte Responssenteret, og
Responssenteret er satt opp slik at dette skal være enkelt å gjennomføre.
Kommunene må selv se til at varslingsteknologi de har tilgjengelig eller anskaffer er i
tråd med standarder for kommunikasjon med Responssenter.
Kommunene må selv gjennomføre eventuell anskaffelsesprosess.

Vår invitasjon til å benytte Kongsbergregionen sitt Responssenteret vil uansett stå ved lag.
Dette er et tilbud om å direkte knytte seg til rammeavtaler på teknologi, slik at prosessen
senere blir vesentlig enklere. Dette må vi ha en forpliktende avklaring på innen 1. mars.

Muligheter for involvering / viktige datoer
Når det gjelder involvering i anskaffelsesprosessen vil vi presisere at Kongsbergregionen sitt
HO-nettverk er prosjekteier for anskaffelsen, og vil lede prosessen. Det vil like fullt være en
bred involveringsprosess, og kommunen kan delta på flere måter:
-

Dialogkonferanse - 9. februar
Informasjon om Responssenteret, dialog med potensielle leverandører.
Utkast til prekvalifisering - Dokumenter til prekvalifisering vil bli sendt til gjennomgang
9 februar, med en ukes frist for kommentarer.
Workshop funksjonalitetskrav - 20. februar kl. 10-14.

Forhandling og videre konkurranse vil Kongsbergregionen håndtere på vegne av
samarbeidskommunene, og det er utnevnt evalueringsutvalg med representanter fra både
institusjoner og hjemmeboendevirksomhet fra alle samarbeidskommuner. Kommunen vil
likevel få tilgang til kontaktperson som kan gi oppdatert informasjon på forespørsel.
Vi håper dere blir med! Det vil styrke oss i forhandlingen å være flere, og ikke minst vil det å
begynne samarbeidet nå, gjøre jobben med implementering opp mot Responssenteret
vesentlig enklere.
Påmelding til dialogkonferanse gjøres på e-post til Camilla G. Lobben innen 5. februar
2018: camilla.g.lobben@kongsberg.kommune.no
Ta kontakt om dere lurer på noe!

Camilla G. Lobben
Prosjektleder og Daglig leder for Responssenteret
Tlf.: (+47) 412 75 008

