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Agenda 

• Processen siden 13. november 

• Status på udbuddet 

• Forslag til videre proces 
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Socialdirektørkredsen den 13/11 2014 

”Bo Blicher Pedersen (Aalborg ÆH) orienterede kort om status. En gennemførelse af 
funktionsudbuddet forudsætter at de deltagende kommuner finansierer fællesudgifter 
på 366.000 kr. Beløbet dækker aflønning af hhv. faglig tovholder for udbudsprocessen 
samt en administrativ projektleder. 

Der var enighed om, at fællesudgiften fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstal 
mellem de deltagende kommuner. 

Hjørring tilkendegav, at man var parat til at bemande tovholderfunktionen for den 
udbudstekniske del af opgaven, men under forudsætning af, at den administrative 
projektlederrolle varetages af en anden kommune. Vesthimmerlands Kommune 
afklarer snarest, om man fortsat vil kunne løfte projektlederrollen. 

Mariagerfjord tilkendegav, at man som udgangspunkt ikke ønskede at deltage i 
udbuddet. 

Hjørring, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg forventede at deltage, dog med 
forbehold for det samlede deltagerantal, idet man gerne så tilslutning fra et flertal af 
kommunerne. 

Det blev aftalt, at de øvrige kommuner meddeler sin beslutning om deltagelse til Bo 
Blicher Pedersen (bbp-aeh@aalborg.dk) inden udgangen af uge 47.”  
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Organisation under udbuddet 

Styregruppe 

Formand Bo Blicher Pedersen, Aalborg 

Dorthe Jende, Vesthimmerland 

Marianne Carlsen, Hjørring 

Kristian Cronwald, Jammerbugt 

Aalborg Kommune  

Ulrik Appel 

Hjørring Kommune  

Lars Holt Kristensen 

Jammerbugt Kommune 

 Gitte Olenius 

Vesthimmerlands 
Kommune  

Christina Secher 

Rebild Kommune  

Bolette Abrahamsen Toft 

Thisted Kommune  

Aase Josefsen 

Brønderslev Kommune 

 Louise Meyer Ebdrup 

Projektleder  

Charlotte Schjødt Jensen 

 Vesthimmerland 

& 

Tovholder for udbuddet  

Ann Skovgaard Dyhr  

Hjørring 
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Processen 

Tilslutning til udbuddet 

•7 kommuner deltager 

•Høringsperiode godkendelse af 
udbudsmateriale slut 26/2 

•Styregruppemøde 26/2 

Tilbudsperiode 

•EU bekendtgørelse 5/3 

•Spørgemøde for leverandører 
17/3 

•6 leverandører deltog          

•Forlængelse af tilbudsfrist 28/5 

•18 spørgsmål/svar 

Tilbudsevaluering 

•2 konditionsmæssige tilbud 

•Interesse fra 9 relevante 
leverandører og 3 apoteker 

•Styregruppemøde den 1/6 

•Møde i projektgruppen den 3/6 

•Meddelelse om aflysning sendt 
til leverandører  den 3/6  
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Hvad efterspørger vi? 

Formålet med udbuddet, som efterspørger en ny medicinhåndteringsløsning, er følgende: 
 

(1) At øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. 
dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og 
indtagelse af medicin.  

(2) At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, 
påmindelse og givning af medicin reduceres. 

 

Ordregiver har i udbudsbetingelserne opstillet følgende proceslinje for den udbudte løsning, jf. 
udbudsbetingelsernes pkt. 3, Generel beskrivelse af udbuddet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Løsningen skal være gældende til ikrafttrædelse d. 1. september 2015. 
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Modtagne tilbud 

Løsninger kan være helt simple medicindispensere, der 
minder borgeren om at tage medicinen til rette tid og 
doserer den rette mængde/type medicin.  

Andre har mere avancerede funktioner, der fx kan tilbyde 
online logning, så det kan overvåges og dokumenteres om 
medicinen tages samt video-kommunikationsmuligheder ved 
behov for hjælp.  

Prisen varierer naturligvis derefter. Der er set priser fra 
400 kr./borger. til 5.700 kr./borger/år. (Hertil kommer 
følge-omkostninger i form af simkort, evt. vagtcentral og 
kommunal system-administration.) 

Løsningerne findes på markedet  - de mere avancerede 
løsninger, kræver mindre tilpasnings-/udviklings-
aktiviteter. 

 

Funktioner 

Pris 

Dispenser med 
sms-kobling + 

logningsmulighed 

Dispenser med sms-
kobling + 

logningsmulighed + 
videokommunikation 

Dispenser 

Dispenser med 
sms-kobling 
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Udfordringer vi kender - Leverandørerne 

”Der ikke er tilbudt totalløsninger. Procestrinet ”dosering” tager 
tilbudsgiver ikke stilling til, således at udbuddets formål opfyldes.” 
Citat afslag til leverandør den 3/6 2015  

  

• Værdikæden har ikke kunnet gå op ift. leverandørens løsning 

• Der er ikke tilbudt løsninger, der indeholder udvikling 

• Samarbejdsaftaler har ikke kunnet etableres indenfor tidsfristen  
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Mulige scenarier 
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Forslag til fortsat proces 

”NOPII- samarbejdet har indstillet, at vi igangsætter en proces der 
skal anskueliggøre, hvorfor det ønskede formål ikke opfyldes, samt 
hvordan udbuddet fremadrettet kan gennemføres på en 
hensigtsmæssig måde” citat afslag til leverandør den 3/6 2015 

 

• Dialog med de leverandører der bød ind på opgaven 

• Dialog med de kendte leverandører der ikke bød ind på opgaven 

• Dialog med andre projekter mhp. kendskab til udviklingsstatus 

• Genoptagelse af udbuddet når markedet er klar 
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Tak for opmærksomheden 


