Invitasjon til

Workshop og speeddating
”Smarthusteknologi for
omsorgsboliger og sykehjem i Skien
og Oslo Kommune”
Tid: Torsdag 26. april 2012, kl 08:00 – 12:00
Sted: Møterom VIA, Forskningsparken, Gaustadalléen
21, 0349 Oslo
Påmelding: klikk her
- innen onsdag 25. april.
Hvordan finne frem: Se kartlink og veibeskrivelse på
nettsidene til Oslo Medtech

Program:
08:00
08:30

Frokost og nettverking
Velkommen og bakgrunn for møtet
Ved Kathrine Myhre, CEO i Oslo Medtech

08:45

Oslo Kommunes anbudsutlysning og behovsspesifikasjon for
Omsorg+: Redegjørelse for prosess og utlysning av anbud
Ved Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech

09:55

Skien Kommunes behov for helhetlige varslingssystemer for
morgendagens institusjoner innen velferds- og omsorgssektoren
Ved prosjektleder Inger Lillefjære, Skien Kommune og Dag Ausen, SINTEF
Spørsmål og svar

09:15

Hvordan kan Innovasjon Norge bidra i konsortiedannelser og
utviklingsprosesser?
Ved Ole Jørgen Marvik, Sektoransvarlig Helse, Innovasjon Norge
Kaffepause – forberede bedriftspresentasjoner
Bedriftspresentasjoner
Max 1 min per bedrift!
Mingle og speeddating – med følgende formål:
Kopling av bedrifter og kunnskapsaktører med komplementære produkter
og kompetanse med sikte på å få frem innovative og helhetlige løsninger,
først til leverandørdialog og anbudskonkurranser i Skien og Oslo kommune
vår/sommer 2012 og senere til flere institusjoner nasjonalt og
forhåpentligvis også internasjonalt.
Avrunding og hjem eller videre arbeid med felles innspill

09:30
09:50
11:00

12:00
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Bakgrunn
Oslo Kommune ønsker i løpet av de nærmeste årene bygge
inntil 1000 nye omsorgsboliger der de vil ta i bruk nye tjenester
og teknologi, såkalt smarthusteknologi, for å sikre et godt og
moderne omsorgstilbud. I den anledning har Oslo Kommune
igangsatt et pilotprosjekt, Kampen Omsorg+, for installering og
utprøving av smarthus- og velferdsteknologi. Anskaffelsen til
prosjektet er planlagt offentliggjort den 23. april 2012 på
anskaffelsesportalen.no . Etter offentlig-gjøring av anbud har
bedrifter 45 dagers frist til å levere tilbud. Oslo Kommune ønsker en total
leveranser – og Oslo Medtech tilbyr i denne sammenheng en arena der bedrifter
gjennom pitching og speeddating kan finne sine partnere for anbudsprosessen.
Skien Kommune satser på fremtidsrettet velferdsteknologi, først i samband med
bygging av nye Lyngbakken sykehjem og senere for flere sykehjem og
omsorgsboliger. Lyngbakken skal tas i bruk i 2014, bygging starter i mai 2012 .
Første dialogmøte ble avholdt torsdag 22. mars, en-til-en møter med interesserte
leverandører avholdes 19. og 20. april og anbudsutlysning forventes i juni 2012.
Oslo Medtech og IKT Grenland er næringsklynger som på vegne av sine
medlemmer engasjerer seg i helserelatert utviklingsarbeid med sikte på å fremme
innovativt samarbeid mellom ulike kjøpere og ulike leverandører av helse- og
omsorgs relatert teknologi og tjenester. Klyngenes hovedmål er å fremme
næringsutvikling og eksport av norsk kompetanse, teknologi og løsninger og å bidra
til at norske helsetjenester er ledende på kvalitet og kostnadseffektivitet.
Formål med møtet
Som en oppfølging av dialogkonferanser i Omsorg+/Oslo Kommune våren 2011 og i
Skien Kommune torsdag 22. mars 2012, inviterer Oslo Medtech i samarbeid med
IKT Grenland til en felles workshop og speeddatings møte 26. april 2012 kl 08:00 –
ca 12:00. Formålet med møtet er å fasilitere en ’speeddatings- og bli kjent prosess’
mellom bedrifter som ønsker å finne partnere for å kunne levere tilbud til Skien og
Oslo Kommune og senere til andre norske og utenlandske helseinstitusjoner.
Kommuner + næringsliv = SANT
Oslo Medtech og IKT Grenland vil i
møtet legge til rette en prosess som
gjør at bedrifter med komplementær
kompetanse, som er på jakt etter
partnere innen FoU og teknologi,
møter og blir kjent med hverandre
og kan starte arbeidet med
utarbeidelse og innsending av felles
innspill til Skien Kommunes
kravspesifikasjon for Lyngbakken
sykehjem og for innlevering av
anbud til Oslo Kommune for
teknologi i Omsorg+.
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Bedrifter som deltar på møtet vil bli invitert til å presentere seg, sin teknologi og
hva slags partnere det søkes samarbeid med. Vi ber derfor deltagerne forberede
seg på å svare på følgende spørsmål – innenfor en ramme på 1 minutt per bedrift:
Påmelding til møtet 26. april via Oslo Medtech’s webside innen onsdag 25.
april. Klikk her for registrering.

Veien videre - Viktig informasjon – Omsorg+ i Oslo Kommune:
Oslo Kommune planlegger å offentliggjøre sitt anbud mandag 23.
april – se www.anskaffelsesportalen.no De bedrifter/konsortier av
bedrifter som ønsker å levere anbud til Oslo Kommune, har 45
dagers frist på seg til å gjøre dette.

Veien videre – viktig informasjon - Skien Kommune
Skien kommune har i mars og april gjennomført dialogmøte med etterfølgende
mulighet for bedrifter å spille inn til kommunens behovsspesifikasjon (frist for dette
var 4. april). Videre prosess er planlagt slik:




19. og 20.april: En-til-en-møter mellom kommune og bedrifter
Ca mai/juni 2012: Utarbeidelse av behovsspesifikasjon
Ca. juni 2012: Utlysning av konkurranse

Velkommen til kreativ workshop og speeddating!!

Workshop og speeddating gjennomføres i et samarbeid mellom:
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