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Kommunalt punkt

Punkt 15

15. Orientering om NOPII projektet
Resumé
NOPII projektet om gennemførsel af innovative indkøb på en løsning til medicinhåndtering er nået i mål.
Ved projektets afslutning har de 9 NOPII kommuner indgået i et samarbejde med konsortiet MedicCare om at
færdigudvikle en løsning, som kan sætte helt nye standarder på markedet for medicinhåndtering. 3 kommuner (Aalborg,
Hjørring og Vest-himmerland) indgår i testfasen på vegne af de 9 kommuner.
Løsningen evalueres efter endt test i et særskilt projekt og følges op af en egentlig implementerings- og driftskontrakt.
Baggrund
Den strategiske retning for de to NOPII-udbud har ambitiøst og målrettet været at efterspørge og indkøbe en innovativ
total-løsning til medicinhåndtering
Ved en totalløsning effektiviseres de nuværende manuelle processer til medicinhåndtering helt eller delvist i et samlet
og sikkert system. Samtidig er det et krav, at løsningen kan skabe mere tryghed og øge borgernes livskvalitet ved at gøre
dem mindre afhængige af hjælp til at håndtere deres medicin. Løsningen skal med andre ord kunne klare håndteringen
af medicin både bedre og billigere end i dag.
Løsningerne til medicinhåndtering var fra projektets start langt fra målsætningen om en totalløsning, men den løbende
markedsdialog, den vedholdende efterspørgsel og stimulering af de markedsledende virksomheders udvikling indenfor
området har resulteret i, at målet ved projektets afslutning er realiserbart.
Orientering
NOPII projektet har haft fokus på, hvorledes innovation kan fremmes indenfor de gældende rammer for offentlige
indkøb i et tværkommunalt samarbejde. Der er udarbejdet en afslutningsrapport som beskriver:
 Lovgivningen og de udbudsformer der stilles til rådighed for gennemførsel af offentlige innovative indkøb
 Forberedelse og gennemførsel af de to funktionsudbud
 Projektsamarbejdet mellem kommunerne
De sidste udbud er gennemført som et udbud med forhandling. Rent procesmæssigt har det givet en række fordele,
hvoraf fremhæves mulighed for tilpasning af udbudsmateriale samt forhandling af tilbuddene i udbudsprocessen.
Udbudsprocessen er forløbet planmæssigt og gennemført i perioden 15. februar – 31. august 2017. Der har efter
tildelingen af kontrakten været afholdt møder med alle tilbudsgivere, som overvejende har givet en positiv feedback til
projektet.
Forankringen i DAS og de 9 kommuners opbakning til at indgå i et kontraktligt samarbejde har været afgørende for
projektets resultat, idet potentialet i et nordjysk tværkommunalt samarbejde tillægges en stor værdi og har vist sig at
have en stor tiltrækningskraft af markedet.
Indstilling
Det indstilles, at
 Den Administrative Styregruppe tager orienteringen til efterretning
Bilag
Bilag 10: NOPII afslutningsrapport
Referat
Der var en kort orientering om status på projektet. Der var ros til de kommunale repræsentanter, der havde biddraget
til projektet, herunder til medlemmerne af styregruppen.

Der var enighed om at NOPII strukturen var en god måde at håndtere og imødegå nye tekniske områder på. Dog skulle
man nu overveje om man skulle bibeholde organisationen, særligt med oprettelsen af Life Science Innovation North
Denmark, som blandt har fokus på markedsmodning af sundheds- og velfærdsteknologi.
Lige nu bliver projektet vedr. medicinhåndtering afprøvet i tre kommuner, og herefter vil der være muligt for de øvrige
kommuner at hoppe på rammeaftalen.

16. Kommunalt orienteringspunkt
Referat
Kommunerne er blevet spurgt om de ønsker en kommunal repræsentant i det ansættelsesudvalg, der skal finde lederen
af det nye tilbud for de særlige pladser i psykiatrien. Der var enighed om, at det ville være et godt signal ift. samarbejdet
mellem regionen og kommunerne, at der sad en kommunal repræsentant med i ansættelsesudvalget. Brønderslev
foreslog, at myndighedschefen fra Brønderslev blev udpeget. Det var der opbakning til.

