Sykehusinnkjøp HF
Organisasjonsnummer 916 879 067
Telefon 78 95 07 00
post@sykehusinnkjop.no
Sykehusinnkjøp HF, Postboks 40, 9811 Vadsø

Konkurransebestemmelser
Konkurransepreget dialog etter forutgående kunngjøring etter
anskaffelsesforskriften del III

Anskaffelse av
prosessplattform til Helse
Sør-Øst
Saksnr: 2021/1675

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no

Innhold
1

2

3

4

5

Generell informasjon om konkurransen ......................................................................................... 3
1.1

Oppdragsgiver og Kunde ......................................................................................................... 3

1.2

Om Helse Sør-Øst RHF ............................................................................................................ 3

1.3

Sykehuspartner HF .................................................................................................................. 3

1.4

Anskaffelsens formål og omfang............................................................................................. 4

1.4.1

Formål ............................................................................................................................. 4

1.4.2

Bakgrunn ......................................................................................................................... 4

1.4.3

Omfang............................................................................................................................ 7

1.4.4

Veiledende beskrivelse - denne vil kunne utvikle seg i løpet av dialogfasen ................. 8

1.5

Avtaletype ............................................................................................................................. 27

1.6

Avtaleperiode........................................................................................................................ 27

1.7

Delkontrakter ........................................................................................................................ 27

1.8

Konkurransegrunnlaget ........................................................................................................ 28

1.9

Viktige datoer........................................................................................................................ 28

Regler for gjennomføring av konkurransen .................................................................................. 29
2.1

Anskaffelsesprosedyre .......................................................................................................... 29

2.2

Kommunikasjon .................................................................................................................... 29

2.3

Skatteattest ........................................................................................................................... 29

Forespørsel om deltakelse i konkurransen ................................................................................... 29
3.1

Generelt ................................................................................................................................ 29

3.2

Forespørselens utforming ..................................................................................................... 30

3.3

Språk ..................................................................................................................................... 30

3.4

Frist for å begjære midlertidig forføyning............................................................................. 30

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) .......................................................................... 30
4.1

Generelt om det europeiske egenerklæringsskjemaet ........................................................ 30

4.2

Nasjonale avvisningsgrunner ................................................................................................ 30

Kvalifikasjonskrav - ........................................................................................................................ 31
5.1

Registreringer, autorisasjoner mv......................................................................................... 31

5.2

Økonomisk og finansiell kapasitet ........................................................................................ 31

5.3

Tekniske og faglige kvalifikasjoner ........................................................................................ 31

5.4

Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder ...................................................... 33

5.5

Støtte fra andre virksomheter .............................................................................................. 33

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no

6

Utvelgelseskriterier ....................................................................................................................... 33

7

Krav til løsningsforslag og tilbud ................................................................................................... 33

8

7.1

Innlevering av tilbud ............................................................................................................. 34

7.2

Tilbudets utforming .............................................................................................................. 34

7.3

Alternative tilbud .................................................................................................................. 34

7.4

Parallelle tilbud ..................................................................................................................... 34

7.5

Språk ..................................................................................................................................... 34

7.6

Forbehold .............................................................................................................................. 34

7.7

Vedståelsesfrist ..................................................................................................................... 35

7.8

Omkostninger ....................................................................................................................... 35

7.9

Offentlighet ........................................................................................................................... 35

Tildelingskriterier og evaluering ................................................................................................... 35
8.1

Utdyping av tildelingskriteriene ............................................................................................ 35

8.1.1

Kvalitet .......................................................................................................................... 35

8.1.2

Pris................................................................................................................................. 35

8.1.3

Tildeling av kontrakt...................................................................................................... 36

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no

1 Generell informasjon om konkurransen
1.1 Oppdragsgiver og Kunde
Oppdragsgiver for denne konkurransen er Sykehusinnkjøp HF.
Sykehusinnkjøp HF er eid av de fire regionale helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF,
Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, hvorav eierandelen er på 25 prosent hver. For mer
informasjon, se www.sykehusinnkjop.no.
Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelsen på vegne av Helse Sør-Øst.

1.2 Om Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og sørger for
spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og
Agder.
Det arbeider til sammen 78.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene. Foretaksgruppens
årsomsetning er 79 milliarder kroner.
Helse Sør-Øst RHF er det største av fire regionale helseforetak i Norge og er den strategiske enheten
som eier helseforetakene/sykehusene i regionen.
Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og
institusjoner. Noen oppgaver løses gjennom flere nasjonale selskaper, som eies av de fire regionale
helseforetakene i fellesskap.
Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåing mellom Helse Sør RHF og Helse Øst
RHF. Det arbeider om lag 160 medarbeidere i RHF-et som har hovedkontor på Hamar.
Det er i tillegg kontorer i Skien og Tønsberg samt et møtesenter i Oslo.
For ytterligere informasjon, se www.helse-sorost.no.

1.3 Sykehuspartner HF
Sykehuspartner ble etablert i oktober 2003 som en egen enhet i Helse Sør, og fra 1. juni 2007 en
egen enhet i Helse Sør-Øst RHF. 1. januar 2015 ble Sykehuspartner etablert som et eget helseforetak
med hovedkontor i Drammen. Sykehuspartner HF leverer i dag fellestjenester innen IKT, HR og
Prosjekt til alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og er med sine 1400 ansatte en av Nordens største
virksomheter på dette området.
Helse Sør-Øst/Sykehuspartner HF vil være kontraktspart i denne anskaffelsen.
Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF omfattes av anskaffelsen i form av
opsjoner. De har en uforpliktende rett til å benytte avtalen og de står også fritt til å gjennomføre
egne anskaffelser som dekker det samme behovet. Dersom et eller flere andre regionale
helseforetak utløser opsjonen vil de inngå separate avtaler som baserer seg på Helse Sør-Øst sin
avtale hva gjelder krav og spesifikasjoner. Det vil være adgang til å gjøre nødvendige tilpasninger til
den enkelte kundes IKT-plattform.
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1.4 Anskaffelsens formål og omfang
1.4.1 Formål
Helse Sør-Øst RHF har vedtatt regional utviklingsplan (styresak 114-2018) og regional utviklingsplan
delområde teknologi (styresak 049-2020) som er i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld.
St. 7, 2019-2020). Ved behandling av saken om utviklingsplan for delområde teknologi understreket
styret behovet for å få innovative og utprøvde ideer raskere i produksjon. Nasjonal helse- og
sykehusplan beskriver også behovet for å legge til rette for raskere og gradvis innføring av nye
teknologier.
Styret og porteføljestyret har nå vedtatt at Helse Sør-Øst RHF skal supplere IT porteføljen med nye
teknologier som kan håndtere de demografiske endringene fremover, der innbyggere lever lengre og
krever økt bruk av spesialisthelsetjenester.
Vedtakene medfører at IT porteføljen får ny teknologi som også er utprøvd i andre sektorer, og som
gir bla.:
1. Raskere leveranser av nye applikasjoner til helsepersonell og pasienter
2. Økt grad av datadrevet prosess- og arbeidsflytautomasjon1 og mindre grad av manuelle- og
kalenderstyrte prosesser.
3. Økt grad av beslutningsstøtte2 inn i de digitale arbeidsprosessene og pasientforløpene
4. Gjenbruk av eksisterende fagsystem investeringer, der det er formålstjenlig
Helse Sør-Østs tekniske arkitektur skal legge til rette for å kunne realisere datadrevet
prosesskoordinering og automasjon, levere mobile IT applikasjoner, støtte standardisert oppkobling
av sensorer og medisinsk utstyr, og redusere uønsket variasjon der dette hindrer
virksomhetsutviklingen og skaper plunder og heft for klinikere og pasienter. Den realiserte
arkitekturen skal bidra til følgende gevinster:
•
•
•
•
•

Økt endringsevne
Redusert plunder og heft
Økt samhandling i prosess-, informasjons- og oppgaveflyt
Økt innsikt i pasientforløp/pasientbehandlingen og virksomhetsstyringen
Økte stordriftsfordeler

Anskaffelsen av en prosessplattform skal forenkle muligheten til å støtte arbeidsprosesser på tvers
av kjernesystemene og fagområdene. Prosjektet er planlagt gjennomført i to faser. I fase 1
gjennomføres anskaffelsen av en prosessplattform, og i fase 2 tas teknologien i bruk i Sykehuset i
Vestfold HF og Vestre Viken HF.

1.4.2 Bakgrunn
Bruk av teknologi og nye digitale løsninger vil stå sentralt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i
spesialisthelsetjenesten. Ved å legge til rette for pasient- og brukermedvirkning gjennom digitale
kanaler vil vi i større grad kunne gjøre pasienten til en aktiv deltager i eget behandlingsforløp. I dag
er oppfølging og behandling i stor grad kalenderstyrt og i mindre grad behovs- og hendelsesstyrt.
Ofte er det slik at det er retningslinjer og tidsfrister som styrer når pasienter får hjelp og ikke
pasientenes reelle behov. Prosessplattformen skal bidra til at behandlingen skjer mer på
1
2

https://iranbizagi.ir/wp-content/uploads/2020/06/Gartner-Reprint.pdf
2009.04346.pdf (arxiv.org)
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pasientenes premisser. En prosessplattform vil være et viktig verktøy fremover for å raskere kunne
ta frem løsninger for nye administrative- og helsetjenester. Samtidig vil det fortsatt være slik at vi
også skal anskaffe løsninger der det er mest hensiktsmessig.
Samarbeid om pasienten på tvers av sektor følger i stor grad en stafettpinnemodell der den ene
tjenesteyteren tar over for den andre, frem og tilbake, og hvor pasienten risikerer å falle mellom to
stoler i faser av ansvarsoverganger. Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) fremhever behovet for
helsefellesskap der samhandling og oppgavefordeling i tverrsektorielle og tverrfaglige team rundt
pasienten blir viktig for å yte gode pasienttjenester. Dette vil kreve høy endringsevne og avanserte
egenskaper for oppgaveallokering og informasjonsflyt i pasientforløpene.
Videre har Helse Sør-Øst i dag et stort antall IKT-systemer, som er anskaffet for å løse konkrete
behov, men hvor man historisk sett i liten grad har evnet å se arbeidsprosesser og pasientforløp i et
helhetlig perspektiv. Resultatet av det store antallet IKT-systemer i porteføljen skaper en
kompleksitet der det er mange informasjons- og prosess siloer. Dette igjen, er til hinder for
digitalisering og automatisering av pasientforløpene siden informasjon og arbeidsoppgaver flyter
mindre sømløst og koordinert på tvers av IKT-systemer, medisinsk utstyr, virksomheter,
helsepersonell og pasienter enn man skulle ønske.
Prosessforbedringer krever ofte at det må bestilles endringer fra flere ulike systemleverandører
samtidig. Leverandørene har hver for seg lengre leveransetid enn ønskelig og de ulike leveransene
må synkroniseres av prosjektene. Erfaringen er at oppgradering av IKT-systemer i Helse Sør-Øst tar
lang tid (måneder og år) fra prosjektene starter utredning til leveransene er tatt bruk i alle
helseforetak. Dette gjør at endringsevnen til helseforetakene reduseres og at helsepersonell og
pasienter dermed ikke raskt nok får de tekniske løsningene de har behov for.
Bruk av en prosessplattform som supplement til eksisterende IKT-systemer, er et grep for å gjøre
foretaksgruppen bedre i stand til å bygge nye skalerbare og sikre helsetjenester raskere. En
prosessplattform vil overordnet bidra til mer og høyere nivåer av prosessautomasjon. En slik
plattform har mange viktige egenskaper og de de to mest sentrale er:
1) Å være en plattform for rask utvikling og kontinuerlig endring av applikasjoner i tett
samarbeid med helsepersonell og pasienter.
2) Å koordinere arbeidsprosesser i form av informasjonsflyt og arbeidsoppgaver, som ofte
spenner mange IKT-systemer og avdelinger, ende-til-ende slik at sluttbruker opplever langt
mer automatikk enn i dag.
I Helse Sør-Østs arkitekturmålbilde er prosessplattformen kort fortalt en utviklingsplattform med et
integrert sett med teknologier som koordinerer informasjons- og oppgaveflyt på tvers av
organisasjonsenheter3, mennesker, systemer og datafangst fra utstyr. Den benytter eksempelvis
prosess- og datamodeller, algoritmer og regler for å presentere riktig brukergrensesnitt med riktig
informasjon eller oppgave til riktig bruker på riktig tidspunkt. Utviklingen av brukergrensesnitt,
modellene, algoritmene og reglene skal ikke kreve dyp programmeringskunnskap- og erfaring.

3

Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger - PDF Gratis nedlasting (docplayer.me)
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Prosessplattformen skal anvendes på både kliniske og administrative områder.

Figur 1 Rask utvikling og endring

En prosessplattform inkluderer alle verktøy og teknologier for å utvikle prosessorienterte
applikasjoner raskt, prøve ut prosessene og applikasjonene i praksis, evaluere hvordan applikasjonen
har fungert i arbeidsprosessene for helsepersonell og pasienter og forbedre kontinuerlig med nye
versjoner basert på den læring man gjør fortløpende. Forbedringssløyfen som prosessplattformen
underbygger med sine verktøy, er vist i figuren over.
Det vil fremover også være et behov for å øke omfang av applikasjoner som kan benyttes på mobile
enheter, samt hente data fra en mengde sensorer inkludert medisinsk utstyr som er tilgjengelig i
konsumentmarkedet (personlig helsedata sensorer), de profesjonelle medisinsk-teknisk utstyrs
innkjøpsordningene og bygg sensorer.
Prosessplattformen skal gradvis brukes til å digitalisere og automatisere arbeidsprosesser på en mer
effektiv måte med større involvering av fagfolk fra kjernevirksomheten. Plattformen vil være et
fundament for å levere helsetjenester på nye måter, der applikasjoner inkludert prosess- og
faglogikk kan etableres og endres raskere, samt sikre at arbeids- og informasjonsflyten følger
pasientforløpet uavhengig av pasientens (og klinikerens) lokasjon.
Plattformen skal sammen med nye integrasjonstjenester, danne grunnlaget for at Helse Sør-Øst kan
gradvis øke omfang av mode 2 leveranser i en bi-modal4 (Mode 1 / Mode 2) digitaliseringsarkitektur.
4

Bimodal is the practice of managing two separate but coherent styles of work: one focused on predictability; the other on
exploration. Mode 1 is optimized for areas that are more predictable and well-understood. It focuses on exploiting what is
known, while renovating the legacy environment into a state that is fit for a digital world. Mode 2 is exploratory,
experimenting to solve new problems and optimized for areas of uncertainty. These initiatives often begin with a
hypothesis that is tested and adapted during a process involving short iterations, potentially adopting a minimum viable
product (MVP) approach. Both modes are essential to create substantial value and drive significant organizational change,
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I dag er det svært få digitaliseringsinitiativ som bygger på en mode 2 tilnærming til
applikasjonsleveranser i foretaksgruppen.

1.4.3 Omfang
Anskaffelsens omfang er avgrenset til:
1. Kjøp av prosessplattform med et sett med kravstilte kapabiliteter.
2. Kjøp av tjenester for å bistå Helse Sør-Øst med etablering av smidig produktutviklingsteam,
samt team for forvaltning av prosessplattformen.
3. Kjøpsopsjoner på relevante applikasjoner fra leverandørens økosystem av ferdige prosessog fagrammeverk

Figur 2 En forenklet visning av Helse Sør-Østs arkitektur der omfanget for anskaffelsen er indikert med den røde boksen

Prosessplattformen skal ivareta en rekke nøkkelfunksjoner som gjør det mulig å realisere en bimodal IT leveransemodell, der dagens etablerte IT systemer kan gjenbrukes effektivt.
Figur 4 gir en veiledende oversikt over de viktigste funksjoner som Helse Sør-Øst har identifisert som
nødvendige for at en prosessplattform vil dekke våre behov. Prosessplattformen vil bidra til
realisering av mode 2 i en bi-modal leveransemodell. Den vil være et virkemiddel for å realisere økt
endringsevne for helseforetakene, der nye teknologier for beslutningsstøtte kan kombineres med
smidig utvikling av avansert arbeidsflyt og applikasjoner som gjenbruker eksisterende nasjonale ehelsetjenester og regionale IT systemer.

and neither is static. Marrying a more predictable evolution of products and technologies (Mode 1) with the new and
innovative (Mode 2) is the essence of an enterprise bimodal capability. Both play an essential role in digital transformation.
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Modellen i figur 4 gir kun en overordnet og veiledende beskrivelse som er beskrevet i de påfølgende
tabellene, og i mest detaljert grad i kravspesifikasjonen.

Figur 3 Oversikt over hovedfunksjonsområder for en regional prosess- og oppgaveplattform

Prosessplattformen bør støtte syv veiledende hovedfunksjonsområder:

1. Visuell smidig modellering og konfigurasjon av prosesser og applikasjoner
2. Datamodellering og visuell bruk av integrasjonsgrensesnitt
3. Intelligent prosessautomasjon og styring med gradvis bruk av nye former for
beslutningsstøtte

4. Dynamisk og hendelsesorientert prosessautomasjon og styring
5. Robotisering på arbeidsflaten og server
6. Skalerbare, sikre og robuste sky og on-premise leveransemodeller
7. Utviklingsstøtte for smidig tjenesteutviklingsteam
Visuell, smidig applikasjonsmodellering og konfigurasjon krever ikke tradisjonell systemutviklings- og
programmeringskompetanse i så stort omfang som tradisjonell programmering, samt gjør det mulig
for en opplært superbruker å implementere endringer i faglogikken selv. Endringer f.eks. i faglogikk,
arbeidsflyt og brukergrensesnitt bør kunne gjennomføres raskere fordi prosess- og
applikasjonsmodellene er tilgjengelig for endring nær sluttbruker.

1.4.4 Veiledende beskrivelse - denne vil kunne utvikle seg i løpet av dialogfasen

ID

1 Navn

Visuell, smidig modellering og konfigurasjon av prosesser og applikasjoner
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Beskrivelse

Prosessplattformen skal inneholde et sett med funksjoner som gjør
det mulig å bygge applikasjoner og forvalte disse uten et stort innslag
av tradisjonell programmeringskompetanse eller programmering.
Applikasjonsutvikling basert på modeller og konfigurasjoner muliggjør
raskere etablering og endring av nye applikasjoner der Helse Sør-Øst
kan bygge på investeringer som er gjort og som gjøres fortløpende i
dagens IT portefølje.
Helse Sør-Øst har et mål om å øke endringsevnene vesentlig når det
gjelder digitalisering og IT – noe som medfører at foretaksgruppen har
behov for å bygge på dagens IT portefølje med prosess- og
oppgaveplattformfunksjoner som legger til rette for en bi-modal
leveransemodell for utvikling og forvaltning av nye applikasjoner.
Funksjonene beskrevet utgjør veiledende nøkkelegenskaper som
prosessplattformen bør minimum omfatte.

Funksjoner

Applikasjons
brukergrensesnitts design

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for modellering av brukergrensesnitt som kan
anvendes over ulike integrerbare digitale
kanaler og enheter som tilbys sluttbruker f.eks.
pasienter og helsepersonell f.eks.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dashbord og rapport
design

Web portaler
Mobile applikasjoner
E-post
Digital tale
SMS
Video
Meldingstjenester
Sosiale media

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for modellering av rapporter og dashbord som
kan presentere data fra ulike datakilder
eksempelvis medisinsk utstyr, prosess
metadata og ferdig behandlet data fra data- og
analyseplattformen.
Rapport designeren bør kunne brukes vha.
nettleser både til utforming av dashbord og
rapporteringsarbeidsflater, samt bruk av det
som blir laget.
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Applikasjonsfabrikk- og
økosystem

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for smidig applikasjonsutvikling og
produksjonssetting (devops).
Funksjonen bør ivareta de logiske
tilstandsendringene mellom utvikling, test og
produksjon inkludert håndtering av pågående
bruk av digitale prosesser og applikasjoner som
er i produksjon og der disse må avsluttes i
parallell med at ny bruk av nye versjoner kan
initieres uten hinder.

Prosessdata modellering

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for modellering av datastrukturer som
behandles i prosessene og
brukergrensesnittene i applikasjonene som
utvikles.
Funksjonen i prosessplattformen for
modellering av informasjon skal kunne mappes
direkte til integrasjonstjenester som benyttes
og datastrukturene som ligger til grunn for
applikasjonene som utvikles på
prosessplattformen.
Der det er relevant bør prosessdata
modelleringen være basert på standarder som
f.eks. HL7 FHIR.

Prosessmodellering

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for modellering av prosesser som gjenbrukbare
byggeklosser tilgjengelig i et felles bibliotek av
prosesser.

Organisasjonsmodellering

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for å etablere logiske organisasjonsmodeller,
slik at definerte prosesser i løsningen kan
propagere eller eskalere oppgaver og
informasjon til riktig organisasjonsenhet,
person, stilling, gruppe, eller behandlerteam
uten spesial programmering.
Organisasjonsmodellen bør kunne deklareres
som en komplementær del av
prosessmodellene som ligger til grunnen for en
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applikasjon og integreres med ABAC modeller,
brukerkatalogtjenester og personas.
Beslutningsstøtte
modellering

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for datastrømsanalyse og modellering av
beslutningsstøtte der ulike nye teknologier kan
integreres inn i applikasjonene som utvikles i
prosess- og oppgaveplattformen f.eks. basert
på prediktiv analyse som regresjonsanalyse,
multivariatanalyse, maskinlæringsalgoritmer,
tekstanalyse og regelbaserte beslutningstrær.

E-læring

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
som tilbyr e-læringskurs i bruk av de ulike
funksjonene som prosessplattformen tilbyr.
Funksjonen i prosessplattformen bør gi
foretaksgruppens ansatte og innleide
muligheten til å kunne sertifisere seg på ulike
verktøy i plattformen.
E-læringsfunksjonen bør gi organisasjonene
oversikt over hvilken kompetanse man finner i
de ulike delene av foretaksgruppen på prosessog oppgaveplattformen.

Gjenbruk av eksisterende
arbeidsflater

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for å kunne integrere eksisterende
applikasjoner både nettleser-baserte
applikasjoner og Windows-baserte
applikasjoner i en prosess digitalisert vha.
prosessplattformen. Det er noen konkrete
områder som det er et behov for å kunne
gjenbruke:
1) Nettleser websider og / eller Windows
«skjermbilder»
2) Hele applikasjoner som del av en
prosess
3) Automatiserte oppgaver som benytter
en eller flere applikasjoner
4) 3. parts applikasjoner som trenger å
koordineres som del av en større
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digital prosess implementert vha.
prosessplattformen.
Mobilitet

Det bør være et sett med integrerte funksjoner
i prosessplattformen som brukes til å
utarbeide og forvalte web arbeidsflater som
kan benyttes på håndholdte enheter som
benytter iOS, iPadOS, Android.
Prosessplattformen må kunne brukes til å
bygge mobile applikasjoner som enten
benytter:
1) Enhetens nettleser 100% som
kjøremiljø
2) Enhetens operativsystem 100% som
kjøremiljø
3) Enhetens nettleser og operativsystem
som kjøremiljø i en hybrid
konfigurasjon. Dette kan være aktuelt
der man ønsker å benytte innebygde
funksjoner i enhetens operativsystem
f.eks. kamera, kartplotter, strekkode,
helseapper o.l.
Det bør være en funksjon i prosessplattformen
som gjør det mulig å legge ut applikasjoner for
mobile enheter i eksempelvis interne
appstores, Apples AppStore og Googles
Appstore.

Intern robotisering (RPA)

Prosessplattformen bør ha en integrert
funksjon for automatisering av manuelle
oppgaver på arbeidsflaten som kan brukes
sømløst med automatisert arbeidsflyt og
prosesser digitalisert vha. funksjoner i
prosessplattformen.
Funksjonen må ivareta automasjon av
manuelle oppgaver som bruker applikasjoner
som har bl.a. Windows og nettlesere som sitt
kjøremiljø.
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RPA tjenester må kunne integreres med ulike
digitale prosesser implementert i
prosessplattformen, samt overvåkes sentralt.
Prosessdata- og
integrasjonsmapping

Det bør være funksjoner i prosessplattformen
for å mappe etablert prosessdatastrukturer
med datastrukturene knyttet direkte til
integrasjonsgrensesnitt tilgjengelig i den
regionale integrasjonsplattformen.
Funksjonen skal verktøy med en grafisk
tilnærming til å koble prosessdata til allerede
definerte integrasjonsgrensesnitt
tilgjengeliggjort gjennom integrasjonstjenester
og prosessautomasjonstjenester (RPA)
Funksjonen bør også gi en grafisk oversikt over
hvilke eksisterende IT systemer er tilkoblet til
prosessplattformen og hvilke data leses og
skrives gjennom koblingspunktene.
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Integrasjonstilkoblinger

Det skal være et sett med funksjoner i prosessplattformen som kan
grafisk koble på modellerte prosesser og applikasjoner til
eksisterende integrasjonsgrensesnitt vha. en felles
informasjonsmodell implementert i prosessplattformen.
Det bør også være mulig å tilby eksisterende prosessfunksjonalitet
funksjonalitet i prosessplattformen til 3. part, slik at eksterne kan
bygge applikasjoner som konsumerer prosessplattform tjenester.

Funksjoner

Meldingsutveksling (MOM)
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Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som kobler en
datamodell deklarert i prosessplattformen til
meldinger med datastrukturer som sendes via
tradisjonelle meldingsutvekslingsprotokoller
og integrasjonstjenester f.eks. MSMQ,
MQSeries e.l.

•

Prosess- og
brukergrensesnitts API

3. part bør kunne benytte grensesnittet til å
utvikle egne brukergrensesnitt til allerede
implementerte prosesser som ønskes brukt
på nytt. Det medfører at 3.part kan utvikle og
forvalte brukergrensesnitt eksternt og
komplementært til prosessplattformen.

Applikasjons
programmeringsgrensesnitt (API)

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som kobler en
datamodell deklarert i prosessplattformen til
integrasjonstjenester som er API (Application
Program Interface) med datastrukturer som
sendes via tradisjonelle og nye API
protokoller som SOAP og REST over HTTPS.

Kompleks
hendelsesbehandling
(CEP/PUB/SUB)

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som kobler en
datamodell deklarert i prosessplattformen til
API o.l. for skriving til og lesing fra
hendelsesregistre som er både semantisk
regulert av standarder f.eks. EPCIS eller der
semantikken må defineres eksplisitt og
skreddersydd for formålet.

Helsedata datafangst

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som kobler en
datamodell deklarert i prosessplattformen
med data hentet ut av medisinsk utstyr og
sensorer over en helsedata oppkoblingspunkt
som kan være:
a) Et proprietært API levert med en
sensor eller et medisinsk utstyr
b) Et HL7 FHIR API levert av en personlig
mobil enhet som aggregerer data fra
ulike sensorer og medisinske utstyr
c) Et HL7 FHIR eller proprietært API som
strømmer data fra en sensor eller
medisinsk utstyr infrastruktur
d) Et EPCIS eller proprietært API som
innkapsler en hendelsesarkitektur
basert på publiser/abonner
protokoller
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Data og analyse

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som gjør det mulig å
integrere eksisterende stordata lagre (f.eks.
Hadoop og Cassandra) inn i digitale prosesser
implementert i prosessplattformen.

Applikasjonskatalog
(AppStore)

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som gjør det mulig å
sette i produksjon applikasjoner for mobile
enheter f.eks. via Apples AppStore og Googles
AppStore.

Ekstern kunstig intelligens
(AI)

Det bør være generelle funksjoner i
prosessplattformen for integrert gjenbruk av
ulike kunstig intelligens teknologier i alle
prosesser og applikasjoner som utvikles og
forvaltes i plattformen.
Funksjonen bør kunne importere modeller
utviklet i eksterne kunstig intelligens verktøy
f.eks. basert på PMML, H2O.ai, Google Cloud
Machine Learning, Amazon Sagemaker, o.l.

Ekstern robotisering (RPA)

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som integrerer digital
arbeidsflyt implementert i
prosessplattformen med både
arbeidsflateorientert
prosessautomasjonstjenester (Robotic
Desktop Automation) og serverbasert
prosessautomasjonstjenester (Robot Process
Automation).
Funksjonen bør kunne bruke både interne
funksjoner for prosessautomasjon (RPA) og
eksterne prosessautomasjonstjenester som
allerede finnes i virksomheten f.eks. Blue
Prism eller UIPath.

Video og telefoni (CTI)
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Det bør være en funksjon i
prosessplattformen som integrerer video- og
telefonitjenester i applikasjoner som utvikles
og forvaltes på prosessplattformen.

For eksempel skal det være mulig å bygge
applikasjoner som benytter eksempelvis Web
RTC protokollen for å kunne integrere inn
videotjenester som en sømløs del av en
digital konsultasjon mellom helsepersonell og
pasienten.
Telefonitjenester (CTI) bør kunne integreres
med applikasjoner som bygges på
prosessplattformen slik at ansatte og
pasienten får en sømløs brukeropplevelse.
Integrasjonsstandarder

Prosessplattformen bør ha støtte for
eksempelvis
a)
b)
c)
d)
e)

HL7 FHIR
IHE XDS
GS1 herav inkludert EPCIS
DICOMWEB
ISO/ IEEE-11073 Service-oriented
Device Connectivity
f) WebRTC
g) Web Services (SOAP, REST)
Integrasjonssikkerhet

Prosessplattformen bør ha støtte for
moderne sikkerhetsprotokoller f.eks.
a)
b)
c)
d)

Integrasjonstesting
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OIDC
OAUTH2
SAML
http(s)

Det bør være en funksjon i
prosessplattformen for simulering av uferdige
integrasjonstjenester. Simuleringen bør
minimum kunne produsere syntetiske data
for integrasjonsgrensesnittet.

Datadrevet, maskinell prosesstyring og beslutningsstøtte
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Beskrivelse

Prosessplattformen bør ha et sett med funksjoner som gjør det mulig
å gjøre bruk av ulike beslutningsstøtteteknologier med digitale
prosesser implementert i prosessplattformen. Ofte har disse
teknologiene sitt opphav innenfor kunstig intelligens eller prediktiv
analyse. Dette for å kunne realisere målsettingen om å tilrettelegge
for mer prosessautomasjon der datadrevne og automatiserte
prosesser med økt grad av integrert beslutningsstøtte gjør det mulig å
realisere deterministisk og ikke-deterministisk prosesstøtte.
Med ikke-deterministiske arbeidsprosesser menes prosesser som ikke
har en forutsigbar sekvensiell gjennomføring fordi ulike kliniske
hendelser kan skje underveis og må kunne kompenseres for, samt at
pasienter må behandles individuelt selv innenfor samme diagnose.
Uforutsigbarheten krever at applikasjonene som realiserer de digitale
prosessene kan gjennomføre bl.a.:
1) Kompenserende tiltak på grunn av uforutsette hendelser
som inntreffer
2) Foreslå tiltak til riktig mottaker basert på pasientens
tilstand representert ved et personlig datasett
3) Basert på datastrømsanalyser, varsle ansatte,
helsepersonell, virksomheter og pasienten om behovet for
intervensjon
4) Utføre automatisk tiltakene uten intervensjon når det er
forsvarlig, relevant og nødvendig
5) Håndtere pasientforløpet ut fra pasientens individuelle
tilstander og helsepersonellets oppgaver
Integrert datafangst, prosessdata og bruk av kunstig intelligens
teknologiene vil gi bedre prosesstyring og beslutningstøtte til både
helsepersonell og pasienter, og mulighet for raskere endringer i
faglogikk uten å være avhengig av programmeringskunnskap. Det
siste forutsetter at det gis tydelige føringer om grensesnittet mellom
lovgivningen og sertifisert bruk av kunstig intelligens som
beslutningsstøtte teknologi i pasientbehandlingen.

Funksjoner

Prediktiv analyse

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for statistisk modellering. Slik modellering bør
kunne kombinere nåværende og historiske
fakta for å komme med prediksjoner om
fremtidige eller på annen måte ikke forutsette
tilstander.

Maskinlæring

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
for bruk av maskinlæringsalgoritmer som
enten importeres fra 3. parts verktøy eller
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utvikles ved hjelp av funksjonene i
plattformen.
Regel- og beslutningstrær Det bør være en funksjon i prosessplattformen
(forover og bakover kjedet for modellering av beslutningstrær og matriser
inferens)
basert på en metode som appliserer reglene til
kjente fakta representert ved et datasett for å
kunne avlede neste aktivitet der man til slutt
ender opp med målet f.eks. forslag til en
diagnose. Alternativt at teknikken kan anvende
målet f.eks. hypotesen om en diagnose der
man forsøker å finne fakta som støtter
målsettingen ved å applisere regler i
beslutningstreet.
Prosessplattformens funksjoner bør støtte
begge metoder.
Tekstanalyse

Det bør være en tekstanalyse funksjon i
prosessplattformen for håndtering av store
datasett med norsk tekst.
Funksjonen må kunne brukes til automatisk å
gjenkjenne meningsinnholdet i tekst slik at
virtuelle assistenter kan konversere, forstå
sentimentet til konversjonspartneren og
konvertere fortløpende fra løpende tekst til
strukturerte data, f.eks. ved anvendelse av
sentiment analyse og emneklassifisering.
Norske pasientjournaler består av store
mengder med prosatekst skrevet av ulike
forfattere. Tekstanalysefunksjonen i
plattformen bør være i stand til å transformere
tekster lagret i PDF format til strukturerte
datasett vha. å kombinere bruken av ulike
teknologier.

Virtuelle assistenter
(chatbots)
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Det bør være en funksjon i prosessplattformen
som kan opptre som en digital assistent dvs. en
programvare som ansatte og pasienter kan
konversere med i et interaktivt-grensesnitt. Du
kan konversere med den digitale assistenten
via tekst eller stemme, og den kan
automatisert utføre forskjellige oppgaver.
Funksjonen simulerer menneskelig samtale og

kommuniserer som oftest direkte med en
bruker på et nettsted eller i applikasjoner og
direktemeldingstjenester.
Virtuelle assistenter må kunne konfigureres,
trenes og forvaltes i prosessplattformen
kombinert med anvendelse av ulike kunstig
intelligens teknologier for å kunne konversere,
analysere og konvertere tekstlige dialog til
strukturerte data.
Virtuelle assistenter må kunne trenes opp i
kombinasjon med eksempelvis maskinlæring
og som kan interaktivt kommunisere med ulike
brukergrupper etter behov. De virtuelle
assistentene må minimum kunne
kommunisere på norsk og engelsk, samt
implementeres som en integrert del av en
digital prosess implementert i
prosessplattformen.
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Prosessmotor

Prosessplattformens funksjoner må ha støtte for å realisere
applikasjoner for ulike virksomhetsområder og formål. Funksjonene
skal benyttes til implementering applikasjoner med faglogikk der
kompetansen ligger i kjernevirksomheten og støtte-virksomheter.
Faglogikken må kunne endres av kjerne- og støttevirksomhetenes
personell uten IT utdanning og programmeringserfaring.
Prosessplattformen skal være utprøvd i ulike sektorer bl.a. transport,
finans, helse, logistikk, bygg og vedlikehold og kundeservice.
Prosessplattformens funksjoner må gi støtte for at:
1) Foretakene har frihet til å kunne bygge og endre
applikasjoner selv i organiserte tverrfaglige team
2) Prosesser og applikasjoner kan endres raskt av opplærte
fagpersonell
3) Etablerte prosesser og applikasjoner i prosessplattformen kan
gjenbrukes av eksterne applikasjoner gjennom definerte
grensesnitt
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4) Prosesser og applikasjoner realisert vha. prosessplattformen
kan benytte eksterne integrasjonstjenester både nasjonalt og
regionalt
5) Prosesser og applikasjoner realisert vha. prosessplattformen
kan koordinere og gjenbruke både eksisterende IT systemer
og brukergrensesnitt.
6) Eksterne leverandører kan utvikle supplerende mobile
applikasjoner og brukergrensesnitt som benytter
prosessplattformens programmeringsgrensesnitt
7) Prosesser og applikasjoner realisert på plattformen kan
skalere elastisk til å håndtere økende brukervolumer uten
degradasjon av ytelse og responstider
8) Prosesser og applikasjoner realisert på prosessplattformen
kan integreres med nasjonale og regionale
sikkerhetstjenester
Funksjoner

Maskinkode generering

Prosessplattformen bør ha funksjoner for å
generere maskinkode basert på prosess- og
applikasjonskonfigurasjonen gjort av de
smidige tjenesteutviklingsteamene.

Dynamisk og
hendelsesorientert
prosess- og
oppgavestyring

Det bør være integrerte funksjoner i
prosessplattformen for å digitalisere
deterministiske- og ikke-deterministiske
arbeidsprosesser, der applikasjoner som
bygges og eksisterende IT systemer som
brukes, tilbyr data til / fra de digitale
arbeidsprosessene for ulike brukergrupper
involvert.
Oppgave- og informasjonsflyten bør kunne
være både asynkron og synkron i de digitale
prosessene som plattformen realiserer.

Dirigering og koordinering Det bør være integrerte funksjoner i
prosessplattformen for å dirigere, propagere
og koordinere arbeidsoppgaver, arbeids- og
informasjonsflyt på tvers av alle virksomheter,
systemer, helsepersonell og pasienter påkoblet
de digitale prosessene realisert i
prosessplattformen.
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Variasjon og
versjonskontroll

Det bør være en funksjon i prosessplattformen
som benyttes til å modellere og kontrollere
variasjon og versjoner når det gjelder gjenbruk
av felles funksjoner allerede etablert i prosessog oppgaveplattformen. Det bør være mulig å
konfigurere for gjenbruk og ønsket variasjon
på tvers av fag og organisering.
Funksjonen bør kunne benyttes til å prøve ut
innovative ideer med utgangspunkt i det som
allerede er implementert, rulle tilbake til
etablerte versjoner, og sette i produksjon de
validerte ideer som ga ønsket effekt.

Informasjonssikkerhet og
personvern

Prosessplattformens leveransemodell skal
ivareta lovkrav knyttet til behandling av
person- og helseopplysninger.

Standarder

Prosessplattformen bør ivareta gjeldende
retningslinjer og anbefalte standarder.

Smidig produktutvikling

Det bør være et sett med funksjoner som
forenkler bruken av visuell og modelldrevet
applikasjonsutvikling og prosessautomasjon.
Prosessplattformen bør derfor inneholde
funksjoner som gir støtte til opplæring,
oversikter over applikasjoner og felles
funksjonsbiblioteker som er allerede utviklet
og tilgjengelig, mekanismer for å kunne
håndtere versjoner og variasjon, samt støtte
for kontinuerlig utvikling, testing og
produksjonssetting inkludert tilgang til en
testbenk med tilgang til syntetiske data. Viktige
funksjoner som prosessplattformen bør ha er:
1) En applikasjonsfabrikk som gir oversikt
over alle «publiserte» applikasjoner og
felles funksjoner som kan benyttes
eller tilpasses av foretaksgruppen.
2) Applikasjonsdokumentasjon som gjør
det mulig for produktteam å
dokumentere applikasjonen før den
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gjøres tilgjengelig for bruk og i
applikasjonsøkosystemet
3) Samhandlingsstøtte som gjør det mulig
for alle deltagere i et produktteam å
samhandle rundt oppgaver,
dokumentasjon og produktutviklingen.
Test og utprøving

Det bør være funksjoner i prosessplattformen
som implisitt ivaretar behovet for kontinuerlig
datadrevet utvikling, test og
produksjonssetting. Det medfører at endringer
kan være synlig i test og produksjon med
engang dersom alle kontroller er gjennomført
iht. test beskrivelsene.
Funksjonene bør også ivareta behovet for å
kunne ha dialog og oppfølging mellom
deltagerne i smidig tjenesteutviklingsteam om
feilrapporter, endringsønsker og forbedringer
som foreslås implementert i de digitale
prosesser og applikasjoner som utvikles og
forvaltes i prosessplattformen.

Språkstøtte

Alle elementer av en digital prosess og dens
applikasjoner inkludert arbeidsflater,
ledetekster og innhold i applikasjonene som
tilbys må kunne «lokaliseres» på en effektiv
måte.
Prosessplattformen må minimum ha støtte for
norsk og engelsk språklige applikasjoner, men i
grenseflaten mot innbyggere vil det kunne
være relevant å ha støtte for andre språk, da
Norges befolkning ikke er ensartet.

Kjøremiljø
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Leverandøren av prosessplattformen skal
kunne tilby leveransemodeller som ivaretar
behovet for periodiske og tidsmessig tilgang til
ny basis funksjonalitet og oppgraderinger i
plattformen som er bakoverkompatible med
allerede etablerte applikasjoner. Med
periodisk og tidsmessig menes intervaller på
uker og måneder – ikke år og iht. prinsippet
om smidig produktutvikling.

Leveransemodellen bør støtte kjøremiljøer hos
de markedsledende allmenne
skytjenesteleverandører internasjonalt, samt
muligheten for tjenesteproduksjon i egne
datasentre i Helse Sør-Øst. Allmenn-, hybridog privatsky tjenesteproduksjon bør alle kunne
håndteres av leverandøren.
Kjøremiljø for prosessplattformen bør kunne
byttes ut etter kundens behov. For eksempel
dersom kunden inngår andre avtaler på
allmenn sky.
Administrasjon

Et sett med funksjoner som dekker behovet for
å kunne administrere alle basisfunksjoner i
prosessplattformen, samt alle digitale
prosesser og applikasjoner som er bygget vha.
Prosessplattformens funksjoner. Dette
omfatter også koblinger til eksisterende
operative sikkerhetsmiljøer i Sykehuspartner
HF, samt oppkobling av eksisterende regionale
datasentre til leverandørens skytjeneste
partnere.

Formålsbeskrivelsen er kun veiledende og er supplert med et utkast til krav som definerer i mer
detalj hva Helse Sør-Øst ønsker å anskaffe. Utkastet til kravene som er vedlagt
konkurranseunderlaget vil bli gjenstand for videre utvikling i den dialogbaserte
anskaffelsesprosessen, som har som formål å sikre at leverandør og kunde er omforent om hva
kunden forventer et realistisk tilbud på.
Her er noen eksempler på bruksområder/mulige anvendelser og applikasjoner
Noen mulige aktuelle bruksområder på prosessplattformen;
•
•
•
•

Digital hjemmeoppfølging (DHO) inkludert kliniske og administrative prosesser på
sykehusene
Lukket legemiddelsløyfe
Digital byggeplass
Facility management (FM) i Helse Sør-Øst

Digital hjemmeoppfølging
Mål, roller og funksjonelle behov er utarbeidet sammen med fagspesialister fra to helseforetak.
Følgende seks prosessområder er gjennomgått:
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•
•
•
•
•
•

Beslutte ansvar for helsehjelp
Motta pasient
Diagnostisere pasient
Beslutte type helsehjelp
Utøve helsehjelp
Avslutte helsehjelp

Følgende prosesser er kartlagt i detalj:
•
•
•
•

Opprette/oppdatere egenbehandlingsplan
Utføre behandlingsoppgaver DHO
Følge egenbehandlingsplan (pasient)
Observere og vurdere tilstand DHO pasient (triagering)

Figur 4 Hovedfaser i et pasientforløp

Lukket legemiddelsløyfe
Prosjektet Lukket legemiddelsløyfe (LLS) har behov for en håndholdt enhet for elektronisk
verifikasjon ved administrering av legemidler til pasient. I dag finnes ikke mobilstøtte i Metavision.
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En håndholdt enhet i lukket legemiddelsløyfe er ett av flere mulige bruksområder. Følgende
prosesser er dekket:
•
•

Klargjøring av legemiddel til pasient
Administrering av legemidler

Figur 5 Scanning av pasient ID og legemiddel ute på sengepost

Digital byggeplass
Digital byggeplass inneholder overordnet funksjonell beskrivelse innenfor digitalisering av
byggeplass / byggprosjekter. Innenfor Digital byggeplass er det presentert to områder; Fremdrift- og
montasjekontroll og Digital bestilling og varelogistikk på byggeplass.
Fremdrift- og montasjekontroll: Ønsket å forbedre situasjonen ved å gi digital støtte til både
montører, kontrollører og ledere som følger med på fremdrift. Følgende prosesser er relevante:
•
•
•

Montering og kontroll
Mangler og utbedring
Oppfølging av fremdrift

Digital bestilling og varelogistikk på byggeplass: Varelogistikk er en sentral driver av det meste på en
byggeplass. I dag er det fragmentert IT støtte og mye manuelt arbeid forbundet med dette som gir treghet
i kjeden av oppgaver som montering, fakturering og lignende. I fremtiden ønsker vi digital prosess- og
oppgavestøtte til varelogistikk. Følgende områder er relevante:
•
•
•
•

Bestilling / planlegging
Melde inn ankomst av varer
Registrere hva som er levert til byggeplass – og hvor
Hendelsesbasert oppgavegenerering

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no

Figur 6 Varelogistikk på byggeplass

Facility management (FM) i HSØ
Dagens situasjon er preget av utdatert digital støtte i arbeidsprosesser, silo-organisering, silosystemer,
utnytter ikke moderne teknologi, liten understøttelse av behov og lav endringsevne. Det er behov for digital
prosess- og oppgavestøtte innenfor eiendomsområdet. Det må være mulig å kommunisere mellom alle
eksterne og interne aktører i prosessene. Følgende områder er eksempler innenfor området:
•
•

•

Mobile apper: Ansatte i eiendom må kunne motta, arbeide med og kvittere ut oppgaver
fortløpende mobilt via apper som aksesserer og oppdaterer DT/BIM-data.
Hendelseshåndtering: Det er et behov for å orkestrere respons på forskjellige hendelser som
oppstår. Dette omfatter både automatiske responser, men også oppgaver til mennesker med
beslutningstøtte der relevant informasjon samles og presenteres.
Saksbehandling – arealforvaltning: Det er et behov for saks-/prosesstøtte til flere arbeidsprosesser
forbundet med arealforvaltning.
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Figur 7 FDV hendelseshåndtering

1.5 Avtaletype
Avtalen vil basere seg på SSA-Sky eller SSA Sky-lille dersom leveranseform for løsningen blir
skybasert. Annen avtaleform vil vurderes dersom det viser seg hensiktsmessig i dialogfasen, for
eksempel ved andre leveranseformer. Da kan for eksempel SSA-T og SSA-V være aktuelt. Valg av
leveranseform vil gjøres i løpet av dialogen og før det inviteres til å levere tilbud.

1.6 Avtaleperiode
Avtaleperiode vil avklares i løpet av dialogfasen.

1.7 Delkontrakter
Anskaffelsen er ikke inndelt i delkontrakter.
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1.8 Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg:
Dokument

Navn

Konkurransegrunnlaget

Dette dokumentet.

Vedlegg 1 - Søknadsbrev

Mal for søknadsbrev. Fylles ut av leverandør.

Vedlegg 2 - Morsesskapsgaranti

Fylles ut av leverandør ved behov.

Vedlegg 3 - Forpliktelseserklæring

Fylles ut ved bruk av underleverandører.

Vedlegg 4 - Kravspesifikasjon

Foreløpige krav. Skal ikke besvares i søknaden, og er vedlagt
for å skape forståelse for behovet.

Vedlegg 5 – Svarskjema punkt 5.3
og 5.4

Fylles ut av leverandør

1.9 Viktige datoer
Fremdriftsplanen er tentativ og vil kunne endres i løpet av prosessen.
Aktivitet

Dato

Prekvalifisering
Kunngjøring

20.12.2021

Frist for å stille spørsmål til
kvalifiseringsprosessen/konkurransegrunnlaget

17.01.2022

Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert

28.01, klokken 12:00.

Meddelelse om resultat av kvalifiseringen

Uke 7

Dialogfasen 2022
Invitasjon til å levere løsningsforslag

Uke 7

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget

Uke 11

Frist for å levere løsningsforslag

Uke 12

Gjennomføring av dialogrunder med demonstrasjoner som
konseptbevis/PoC for utvalgte områder

Uke 13-23

Tilbudsfasen
Invitasjon til å inngi endelig tilbud

Uke 32

Frist til å levere endelig tilbud

Uke 34

Tilslutningsbeslutning og meddelelse til tilbydere

Uke 41

Signering og avtaleinngåelse

Uke 43
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2 Regler for gjennomføring av konkurransen
2.1 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen vil bli gjennomført som en konkurransepreget dialog etter anskaffelsesforskriftens del
III. I en konkurransepreget dialog kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å delta
i konkurransen. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å foreta utvelgelse av leverandører basert på
de utvelgelseskriterier som er angitt i dette konkurransegrunnlaget. Bare de prekvalifiserte
leverandører som blir invitert av Oppdragsgiver til å delta i dialogen, vil kunne inngi løsningsforslag
se. kapittel 3. nedenfor.
Dialogen kan føres om alle sider ved anskaffelsen. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å
gjennomføre dialogen i flere faser, både skriftlig og muntlig. Oppdragsgiver forbeholder seg videre
retten til å kunne redusere antall løsninger basert på tildelingskriteriene.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele elementer fra leverandørenes løsningsforslag.
Oppdragsgiver ser for seg gjennom dialogen å ende opp med en felles kravspesifikasjon for
gjenværende leverandører.
Oppdragsgiveren vil avslutte dialogen ved å sette en felles frist for mottak av endelige tilbud, basert
på gjenværende løsninger.

2.2 Kommunikasjon
All kommunikasjon i prosessen skal foregå via kommunikasjonsmodulen for gjeldende konkurranse i
Mercell-portalen (https://www.mercell.com). Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Annen
kommunikasjon med personer som deltar i beslutningsprosessen er ikke tillatt, og henvendelser som
skjer på annen måte kan ikke påregnes besvart. Ved spørsmål som angår alle tilbydere, vil
Oppdragsgiver besvare dette anonymisert til alle tilbyderne.

2.3 Skatteattest
Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt.
Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk.
Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å
delta i konkurransen eller tilbud.

3 Forespørsel om deltakelse i konkurransen
3.1 Generelt
Det skal inngis søknad om deltakelse i konkurransen.
Alle forespørsler om deltakelse skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.com
innen fristen.
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3.2 Forespørselens utforming
Forespørselen skal leveres med filnavn i henhold til følgende struktur:
Dokument

Navn

Vedlegg 1

Søknadsbrev

Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 5

Morselskapsgaranti – ved behov
Forpliktelseserklæring – ved behov
Svarskjema punkt 5.3 og 5.4

3.3 Språk
Forespørselen om å delta i konkurransen (leverandørens besvarelse) skal være skrevet på norsk,
svensk eller dansk.

3.4 Frist for å begjære midlertidig forføyning
Frist for å begjære midlertidig forføyning mot Oppdragsgivers beslutning om å avvise en forespørsel
om å delta i konkurransen eller ikke velge ut en leverandør, er 15 dager regnet fra dagen etter
Oppdragsgiver sender meddelelse om beslutningen, jf. anskaffelsesforskriften § 20-7.

4 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
4.1 Generelt om det europeiske egenerklæringsskjemaet
Leverandøren skal fylle ut ESPD slik det fremgår av Mercell.
Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be om alle eller deler av
dokumentasjonsbevisene dersom det er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på
riktig måte. I denne konkurransen skal dokumentasjonsbevisene fremlegges sammen med søknaden
om kvalifisering.

4.2 Nasjonale avvisningsgrunner
I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i
den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» presiseres det at i denne konkurransen
gjelder også alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2, inkludert de rent nasjonale
avvisningsgrunnene:
•

Paragraf 24-2 (2). Oppdragsgiveren skal avvise en tilbyder når han er kjent med at tilbyderen
er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de angitte forholdene. Kravet til at
oppdragsgiver skal avvise tilbyder som har vedtatt forelegg er et særnorsk krav.

•

Paragraf 24-2 tredje ledd bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD-skjemaet gjelder kun alvorlige
feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil
som kan medføre tvil om tilbyderens yrkesmessige integritet.
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5 Kvalifikasjonskrav
For å kunne bli invitert til å levere tilbud i konkurransen må interesserte leverandører fylle ut ESPDskjemaet. For å få sin søknad om deltakelse i konkurransen vurdert må alle kvalifikasjonskrav være
oppfylt. (Se kunngjøringsskjemaet).

5.1 Registreringer, autorisasjoner mv.
Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Tilbyder skal være registrert i et foretaksregister Norske selskaper: Firmaattest
eller et handelsregister i den staten der tilbyder
er etablert.
Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at
selskapet er registrert i et faglig register i den
staten der tilbyder er etablert.

5.2 Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk og
finansiell soliditet til å kunne gjennomføre
kontraktsforpliktelsene.

Oppdragsgiver vil vurdere tilbyders oppfyllelse
av kvalifikasjonskravet basert på følgende
informasjon fra tilbyder:
●

Siste to års avlagte årsregnskap med noter
inkludert revisorerklæring.

Dersom Leverandøren har saklig grunn til ikke å
fremlegge den dokumentasjonen Oppdragsgiver
har krevd over, kan Leverandør godtgjøre sin
økonomiske og finansielle kapasitet ved ethvert
annet dokument, herunder for eksempel ved en
morselskapsgaranti, bankgaranti, mv.
Oppdragsgiver vil selv ta ut ratingrapport hos
anerkjent ratingbyrå. Oppdragsgiver vil
verifisere at Leverandør har lønnsom drift og
positiv egenkapital.

5.3 Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandør skal ha god kapasitet relatert til
gjennomføring av kontrakten

Leverandøren skal gi en kort og generell
beskrivelse av dennes organisasjon og
virksomhetsområder.
Oppgi antall ressurser som angitt nedenfor:
1. Gjennomsnittlig antall årsverk siste 2
år – hele virksomheten:

Sykehusinnkjøp HF – www.sykehusinnkjop.no

2.

Leverandøren skal ha tilstrekkelig evne til å
gjennomføre kontrakten. Oppdragsgiver vil se
på Leverandørenes leveranser og graden av
sammenlignbarhet med oppdragsgivers behov
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Antall årsverk relevant for denne
leveransen pr november 2021
•

Antall ressurser – produkt- og
tjenesteutvikling per område:
o Allmenn-, hybrid- og
private- skytjenester (SaaS
/ PaaS/ IaaS):
o Intelligent
prosessautomasjon (BPA /
IBPMS / DCM / RPA):
o Beslutningsstøtte (AI):
o Modelldrevet prosess- og
applikasjonsutvikling (BPA
/ IBPMS / DCM / LCAP):
o Tjenestedesign og
kundeopplevelse (CX):
o Smidig tjenesteutvikling
(DevOPS):
o Informasjonssikkerhet og
personvern (GDPR):

•

Antall ressurser – test:

•

Antall ressurser – Support,
vedlikehold og drift:

•

Antall ressurser – Prosjektledelse/
Scrum master/ Product
Management:

•

Antall ressurser – Plattform
arkitekter og –spesialister (IBPMS /
DCM / RPA / LCAP):

Leverandøren skal levere en oversikt over
relevante leveranser som leverandøren har
utført i løpet av de siste tre årene, sammen med
opplysninger om kontraktenes verdi,
tidspunktet for levering, utførelse og navn på
mottaker. Leveransene som oppgis og beskrives
bør dekke flere ulike sektorer inkludert
helsesektoren.

5.4 Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder
Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Leverandøren skal ha et velfungerende
kvalitetssikringssystem

Leverandøren skal beskrive sine
kvalitetssikringstiltak, metoder og verktøy for
utvikling, test, overlevering og avvikshåndtering.

5.5 Støtte fra andre virksomheter
En leverandør kan støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle
kvalifikasjonskravene. Dette gjelder uavhengig av den juridiske tilknytningen mellom leverandør og
virksomheten(e). Dersom en leverandør ønsker å støtte seg på andre virksomheter for å tilfredsstille
kvalifikasjonskravene må ESPD-erklæring leveres elektronisk for både leverandør og øvrige
virksomheter
Leverandøren skal dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene ved å legge frem
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.
Dersom leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til
økonomisk og finansiell kapasitet, skal virksomhetene leverandøren støtter seg på være solidarisk
ansvarlige for utførelse av kontrakten.

6 Utvelgelseskriterier
Leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene angitt i dette dokumentet vil anses som kvalifisert.
I den utstrekning det finnes tilstrekkelig antall kvalifiserte leverandører vil oppdragsgiver velge et
begrenset utvalg leverandører til å delta i konkurransen, dog minimum tre (3) leverandører.
En eventuell utvelgelse blant kvalifiserte leverandører til å delta i konkurransen vil skje på bakgrunn
av en samlet evaluering av hvilke kvalifikasjonssøknader som best oppfyller følgende
kvalifikasjonskrav for deltakelse i konkurransen:
•
•

Relevante leveranser
Leverandørens kapasitet

Relevante leveranser tillegges mest vekt.

7 Krav til løsningsforslag og tilbud
Dette punktet er kun aktuelt for de leverandørene som har blitt kvalifisert og utvalgt til å delta i
dialogen, og til å levere løsningsforslag og ev. tilbud. Alle leverandører må først levere forespørsel
om deltakelse for så å avvente eventuell invitasjon til å levere tilbud. Leverandører som leverer
forespørsel, men ikke blir invitert til å levere tilbud vil få beskjed om dette.
Nærmere informasjon om hvordan dialogen skal foregå, herunder frister for levering av
løsningsforslag og innlevering av endelig tilbud, vil fremkomme av oppdaterte
konkurransebestemmelser som sendes til aktuelle tilbydere i etterkant av kvalifiseringsfasen.
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7.1 Innlevering av tilbud
Alle tilbud skal leveres elektronisk via gjeldende konkurranse i Mercell-portalen, www.mercell.no.
Systemet tillater ikke levering av tilbud etter tilbudsfristen.
Kontakt Mercell Support, tlf. 21 01 88 60 eller e-post support@mercell.com ved spørsmål knyttet til
opprettelse av bruker hos Mercell og funksjonalitet i verktøyet.
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til
tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

7.2 Tilbudets utforming
Dokument

Navn

7.3 Alternative tilbud
Alternative tilbud aksepteres ikke.

7.4 Parallelle tilbud
Det er kun adgang til å inngi ett tilbud per tilbyder i konkurransen. Parallelle tilbud aksepteres ikke.

7.5 Språk
Tilbudet skal være skrevet på norsk, svensk eller dansk.
Brosjyrer, produktdatablad, mv. kan også leveres på engelsk med mindre annet er oppgitt i vedlegg 2
- «Kravspesifikasjon».

7.6 Forbehold
Tilbyders eventuelle forbehold bes oppgitt i Vedlegg - Tilbudsbrev. Forbehold skal være presise og
entydige slik at Oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen.
Ethvert avvik fra konkurransegrunnlaget innebærer en risiko for at tilbyderen eller tilbud må avvises
fra konkurransen.
Forbehold som anses som vesentlige avvik, vil medføre avvisning av tilbudet. Et tilbud som
inneholder flere mindre avvik kan også avvises, dersom forbeholdene i sum utgjør et vesentlig avvik.
Oppdragsgiver har under alle omstendigheter rett til å avvise tilbud med avvik som ikke er
ubetydelige.
I dialogfasen forventer Oppdragsgiver at leverandørene spesifiserer sine forbehold så tidlig som
mulig slik at man oppnår en effektiv prosess og unngår unødvendige avvisninger og / eller
forsinkelser sent i prosessen.
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7.7 Vedståelsesfrist
Tilbudet er bindende i 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

7.8 Omkostninger
Omkostninger tilbyder pådrar seg i forbindelse med konkurransen vil ikke bli refundert.

7.9 Offentlighet
Enhver kan begjære innsyn i de innkomne tilbudene, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 3. For å forenkle innsynsprosessen skal tilbyderen
fylle ut vedlegg - Begrunnelse for sladding med sin vurdering av hvilke opplysninger i tilbudet som er
underlagt lovbestemt taushetsplikt og begrunnelse for hvorfor vilkårene for taushetsplikt er oppfylt.
Tilbyder skal legge ved en sladdet versjon av tilbudet i tråd med sin vurdering av lovbestemt
taushetsplikt. Dette lages som et eget vedlegg og merkes vedlegg Sladdet versjon av tilbudet. Det
bes om at sladdet tilbud leveres i redigerbart format slik at oppdragsgiver kan bearbeide
dokumentet hvis det blir nødvendig. Det sladdede tilbudet vil bli gjort om til et låst dokument i PDF
før det blir gitt innsyn.
Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftet i
Tilbudsbrev.

8 Tildelingskriterier og evaluering
Tildeling av kontrakt vil skje på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og
kvalitet
Tildelingskriterium

Vekt

Detaljer/evalueringsmetode

Kvalitet

Prioritet 1

Samlede priser

Prioritet 2

8.1 Utdyping av tildelingskriteriene
8.1.1 Kvalitet
Gjennom den konkurransepregede dialogen vil komponentene i tildelingskriteriet kvalitet utvikles.

8.1.2 Pris
Det vil i dialogen utarbeides detaljerte prisbilag før invitasjon til å inngi endelig tilbud og påfølgende
evaluering.
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8.1.3 Tildeling av kontrakt
Beslutning om tildeling av /kontrakt vil bli varslet skriftlig til alle tilbydere samtidig i rimelig tid før
kontrakt inngås. Beslutningen vil inneholde en begrunnelse for valget og gi informasjon om karenstid
før inngåelse av kontrakt.
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