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Agenda for møtet

Del 1 - 09:00 til 10:30

▪ Velkommen v/Lena Nymo Helli – daglig leder i Norway Health Tech

▪ Introduksjon til Vestre Viken – presentasjon av Cathrine Moen Furre 
og Kristine Kleivi Sahlberg

▪ Introduksjon til Asker Kommune – presentasjon av Lisa Hagen og Eli Sofie Berg

▪ Introduksjon til Lier Kommune - presentasjon av Mette Strømme og Jon-Kristian Pedersen

▪ Introduksjon til Drammen Kommune – presentasjon av Else Kristin Tobiassen og Hege Baastad 
Andersen

▪ Om Helsehub samarbeidet og ønsket om samarbeid med industri v/Janne Dugstad

▪ Avslutning og kort informasjon om del 2 av møtet v/Bent-Håkon Lauritzen

10:30 Del 2 – en til en møter mellom selskap og partnere i Helsehub.



Dialogmøte om innovative helseløsninger
Kristine Kleivi Sahlberg

Avdelingssjef for forskning og innovasjon
Vestre Viken helseforetak

1. Juni 2020



Vestre Viken helseforetak 

• Ca. 9500 ansatte –7000 årsverk

• Pasientgrunnlag: 500 000 i 22 
kommuner

• Virksomhet på åtte klinikker, 
inklusive 4 somatiske sykehus

• Bærum sykehus

• Drammen sykehus

• Kongsberg sykehus

• Ringerike sykehus

• Psykisk helse og rus

• Prehospitale tjenester

• Medisinsk diagnostikk

• Intern service



Samarbeid for å løse 
helseutfordringene:

• Store utfordringer i årene som 
kommer innen helse

• Industri og offentlige aktører bør 
jobbe sammen for å løse 
utfordringene til det beste for 
pasientene og samfunnet

• Vestre Viken ønsker å være en 
attraktiv samarbeids- og 
utviklingspartner

• Innovasjon

• Forskning

Nasjonal helse og sykehusplan



Nytt sykehus i Drammen

• Innflytning i 2025
• 5000 rom
• Samlokalisering av 

psykisk helse og 
somatikk 

• Klinisk studieaktivitet 
skal være doblet

• Tilrettelegger for 
utvikling og utprøving 



15% av konsultasjonene skal være digitale: 
Program for digital hjemmeoppfølging
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Dialyse

•Digital 
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Kols

•Egenregistrering –
IBD 
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Avstandsoppfølging 
av CPAP 
hjemmebehandling

70 initiativer innen temaene video, egenregistering og sensor 



Brukerstyrt oppfølging – inflammatorisk 
tarmsykdom

https://vestreviken.no/behandlinger/digital-
egenregistrering-for-somatikken

Seksjonsoverlege, Svein Oskar Frigstad

https://vestreviken.no/behandlinger/digital-egenregistrering-for-somatikken


Innovasjonspartnerskapet 
– Videosamtale med AMK

• 10 millioner fra Innovasjon Norge

• Strømming av video fra et sted 
eller en akutt situasjon, vil i 
fremtiden kunne gjøre AMK-
operatørene i bedre stand til å gi 
riktig hjelp.

• Inngått partnerskap 
med Incendium AS



Kan kunstig intelligens øke effektivitet 
bildediagnostikk?

• Skal anskaffe og implementere en 
markedsklar, CE-merket  kunstig intelligens-
løsning for bildeanalyse. 

• Er i anskaffelsesprosess –konkurransepreget 
dialog med leverandørene. 

• Rammeavtale med alle offentlige foretak i 
Helse Sør-Øst og Universitetssykehuset i 
Nord Norge.

• Implementeres des -21, nasjonalt prosjekt.



Tjenestedesign for å re-designe helsetjenesten

To innovasjonsprosjekter knyttet inn mot nytt 
sykehus i Drammen har blitt tildelt 
innovasjonsmidler fra StimuLab.

• Fremtidens kontortjeneste for bedre 
pasientflyt

• Radikal brukermedvirkning i 
tjenesteutviklingen

• 3,1 millioner til hver prosjekt

• Skal gå til anskaffelse av tjenestedesign som 
hovedkompetanse, samt evt. annen relevant 
tilleggskompetanse (høsten 21)



Spesialisert testbed for forskning og innovasjon

Infrastruktur 
for

•Prosjekter i alle 
utprøvingsfaser

• Forankring

Utprøving av

• Idéer

•Produkter/løsninger

•Prosesser/arbeidsflyt

• Legemidler

Bistand for
• Interne aktører

•Eksterne aktørertestbed@vestreviken.no

mailto:testbed@vestreviken.no


Prosjektpakker

Enkel utprøving/pilotering

Oppdragsforskning – utprøving av legemidler/MTU

Bistand ved søknad til etisk komité

Utforming av studie og søknader

Bistand i gjennomføringen

Uthenting av data fra forskningsregistre 
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Ta kontakt for utviklingssamarbeid:

testbed@vestreviken.no

mailto:testbed@vestreviken.no


Dialogmøte med helseindustri i HelseHub

1.Juni 2021

Cathrine M. Fuhre

Innkjøpssjef Vestre Viken HF



Er innkjøp viktig?

• Visjonen til Helse Sør-Øst RHF
– Helse Sør-Øst RHF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle 

som trenger det, når de trenger det.

• De tre nasjonale verdiene som vi bygger vår virksomhet på 
er kvalitet, trygghet og respekt.

• Hvordan understøtter innkjøp dette?



 innkjop@vestreviken.no

 32 80 35 30

Innkjøpsavdelingen
Våre ansvarsområder

Anskaffelser 
Sykehus-
innkjøp

Produktråd
Implemen-

tering av nye 
avtaler

Miljø 
Samfunns-

ansvar 
Innovasjon

Leverandør 
kontakt

System

Oracle 
iProcurement

AnalyserRapporter



Anskaffelser

• Innkjøpsavdelingen har ansvaret for alle anskaffelser i 
Vestre Viken, fra behov oppstår til kontrakt er signert, 
implementert og videre oppfølging i avtaleperioden. 

• Sykehusinnkjøp HF står i hovedsak for gjennomføringen av 
anskaffelsene og inngår kontrakter. 

• Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skal bidra til økt 
effektivisering av innkjøp i spesialisthelsetjenesten, ved 
samordning av anskaffelser.

• Innkjøpsavdelingen i Vestre Viken utøver bestiller-rollen 
ovenfor Sykehusinnkjøp.



Anskaffelser og de grunnleggende prinsipper



Anskaffelsesprosedyrer
• Anbudskonkurranse

– Enkle anskaffelser med kjøp av standardiserte varer / tjenester

• Konkurranse med forhandling
– Anskaffelser med noe kompleksitet hvor man i stor grad kan gjenbruke konkurransegrunnlag med 

kravspesifikasjon fra tidligere anskaffelse 
– God kjennskap til hva som tilbys i markedet og prismodeller

• Konkurransepreget dialog
– Anskaffelser med noe kompleksitet hvor man utvikler kravspesifikasjon og andre avtalebilag sammen 

med leverandørene
– Ønsker innspill fra markedet på funksjonalitet og prismodeller

• Intensjonskunngjøring
– Oppdragsgiver kan kunngjøre en intensjonskunngjøring om at han har til hensikt å inngå kontrakt med 

en navngitt leverandør(er) dersom det er hjemmel til å inngå en direkte anskaffelse. 
– Formålet er å informere markedet.



Anskaffelser Vestre Viken HF 2021

• Anskaffelser som VV er del av (nasjonale, regionale, 
lokale):
– 90 pågående anskaffelser

– 137 kommende anskaffelser

• Oversikt over regionale og nasjonale anskaffelser finnes 
på sykehusinnkjop.no

• Anskaffelser i forbindelse med Nytt Sykehus Drammen, 
finnes på helse-sorost.no



Innovative anskaffelser 

Innovative anskaffelser er et 
hovedverktøy for innovasjon, og et viktig 
virkemiddel for å utvikle nye og bedre 
tjenester i dialog mellom pasienter, 
fagmiljøer og næringslivet.



Verdibasert innkjøp – samarbeid på tvers
• Pasienten i sentrum 
• Bedre samspill i alle ledd 

– Politisk forankring
– Ledelse
– Klinikk/fag
– Industrien
– Innkjøpere/kategorisjefer

• Ivareta sunn konkurranse for 
en bærekraftig utvikling 
– Metodikk, konkurranseformer
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Verdibasert innkjøp – samarbeid på tvers

• Hva betyr dette for konkrete anskaffelser

– Hva får pris å si?

– Får SMB delta?

– Miljø, etikk og samfunnsansvar



Hvordan påvirker dette leverandørene

• God kommunikasjon og åpenhet mellom alle aktører
• Industrien er en viktig samarbeidspartner

– Mindre innovative bedrifter går ofte sammen med andre bedrifter for å 
kunne tilby egnet løsning

• Hvordan kan innkjøp utfordre leverandørmarkedet
– Det har skjedd mye de senere årene innenfor 

• Etikk, miljø og samfunnsansvar 
• Kategoribasert innkjøp
• Utprøving på sykehus

– Gir høy verdi for pasientene

• Essensielt at leverandørene som tilbyr nye 
produkter/tjenester/løsninger beviser effekten bruken gir for 
sluttbruker 

25



Eksempler på innovative anskaffelser utført av 
Sykehusinnkjøp hvor VVHF er deltager

• Bruk av kunstig intelligens til billeddiagnostikk
– Konkurransepreget dialog

• Video AMK
– Innovasjonspartnerskap

• IKT – regionale kliniske systemer
– Konkurransepreget dialog

• IKT – regionalt nettverksprosjekt
– Konkurransepreget dialog

• IKT - inn mot nytt Sykehus Drammen
– Konkurransepreget dialog

• Ortopediske tjenester
– Tverrfaglig vurdering i forkant av operasjon
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Dialogmøte - Helsehub

• Eli Sofie Berg

• Lisa Kristine Hagen

Senter for  innovasjon og læring – Velferd

eli.sofie.berg@asker.kommune.no

lisa.kristine.hagen@asker.kommune.no



Tjenesteområde velferd

https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/organisasjonskart/organisasjonskart_velferd.jpg


Tjenesteområde administrasjon og ledelse 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/om-asker-kommune/organisasjonskart/organisasjonskart_administrasjon_og_ledelse.jpg


Porteføljeforum



Kommunens rammebetingelser

• Nasjonale rammebetingelser og anbefalinger

• Felleskomponenter

• Lovverk

• Lov om offentlig anskaffelser 

• Integrasjoner



Innsatstrappen



Planlagte og pågående konkurranser

• Sykesignalanlegg for Holmentunet og Bølstadsenteret

• Digitalt tilsyn (Hurum bo- og omsorgssenter)

• Interaktivt tiltak for å fremme kognitive ferdigheter (avdelinger for demens)

• Digitalt oppslagsverk/lærings- og kursportal



Satsingsområder

• Trygghets- og mestringsteknologi

• Én leverandør: Tellu IoT AS

• Pr. i dag ca. 1400 innbyggere med 
trygghetsalarmtjeneste med ulike 
sensorer:

– Brann- og røykvarsling

– Elektronisk lås

– Ulike sensorer: fallalarm, epilepsi etc.

– Medisineringsstøtte

– Lokaliseringstjeneste

• Varighet



Tiltak Beskrivelse Status

Kommunalt responssenter Utredningsarbeid i samarbeid med 

kommunens smart by-miljø og andre 

kommuner.

Utredningsarbeid gjennom 

Helsehub.

Digital hjemmeoppfølging Følge opp innbygger i eget hjem Prosjekt startet gjennom Helsehub

Støtte sammen med Lier 

Digitalt tilsyn 

(institusjon/bolig)

Muliggjør tilsyn uten fysisk kontakt.

Tett knyttet opp til sykesignalanleggene i 

omsorgsbyggene.

Digitalt tilsyn 

(hjemmeboende)

Muliggjør tilsyn uten fysisk kontakt.



Samarbeid med leverandørmarkedet

• Ambisjon om å være en digitalt tilgjengelig kommune i samhandling med 

innbyggere, næringsliv, frivillige og øvrige offentlige aktører.

• Anskaffelser basert på behov

• Utviklingsprosjekter

• Velferdsteknologinettverk

• Halvårlige fagdager hvor vi gjerne inviterer leverandører

• Første samling 19. oktober 2021

• Hvordan kan vi være en god samspillskommune for leverandørene? 
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Drammen kommune
Digitalt dialogmøte Helsehub, 1 juni 2021 
Utvikling og digitalisering v/
• Hege Baastad Andersen, digital agent for område hjemmetjenester og institusjon 
• Else Kristin Tobiassen,  digital agent for området tjenester til mennesker med 

nedsatt funksjonsevnen og område arbeid og livsmestring



Fakta om Drammen

• Etablert 1. januar 2020 etter 
sammenslåingen av Svelvik, 
Nedre Eiker og Drammen kommuner

• Norges 7. største kommune 
med 100.000 innbyggere

• Den nest største kommunen 
i Viken som er Norges største fylke



Drammensmodellen

• Tjenester nær innbyggerne

• Attraktive lokalsamfunn gjennom 
utvikling av det enkelte steds 
kvaliteter

• Aktiv innbyggermedvirkning hvor det 
både er enkelt og attraktivt å 
medvirke til utviklingen av både 
tjenestetilbudene og 
lokalsamfunnene



Økte behov må møtes med ny 
tjenestesammensetning

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023



Utviklings- og endringsarbeid til beste for 
innbyggerne 



Utvikling og digitalisering

1. Porteføljestyring

2. Tjenestedesign 
som metode

3. Samspill med og 
mellom 
programområden
e via digitale 
agenter



Fra modenhetsanalyse til 
digitaliseringsstrategi



Prosess Digitaliseringsstrategien:

• Nasjonalt utgangspunkt – tilpasning til lokale 
strategidokumenter

• Forankring bredt i organisasjonen, høring i 
rådene, politisk vedtak



3 temaer i Digitaliseringsstrategien:

• Innbyggere og næringsliv – bruker i sentrum

• Kompetanse og kultur – alle må med

• Infrastruktur og sikkerhet



Mestrings- og trygghetsskapende tjenester 

- https://vimeo.com/519090160

https://vimeo.com/519090160


Rammeavtale om levering av mestrings- og 
trygghetsskapende tjenester

• Tjenestekjøp

• Enhetlige løsninger på tvers av tjenestene

• Trygghetspakke implementeres nå i hele Drammen

• Digitalisering av verdikjeden for alarmhåndtering

• Avtalen skal dekke alle behov kommunen har for mestrings- og 
trygghetsskapende tjenester 

• Avtalen gjelder også ved nybygg, rehabilitering og utvidelser

• Etablere et strategisk samarbeid

• Utarbeide plan for nye tjenester



Konseptfase 2020/21



Barn og unge med nedsatt funksjonsevne 



Helsetjenesten er en kompleks tjeneste –
forventingene er store

Illustrasjon: Janne Dugstad 2019



Hva skal til for å få en mer effektiv 
arbeidshverdag 



Kan digitale vannmålere, hus-sentral, og 
helseapper gi oss nye muligheter…..

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert 
under CC BY-SA-NC

https://clipset.20minutos.es/fitbit-surge-mas-cuantificacion-de-actividad-con-gps-y-notificaciones-del-movil/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Takk for oppmerksomheten!
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