
                                                

 

Invitasjon til dialogsamling  

31. januar 2013, kl 9-15 

Kommunegården, Sandvika 

 

Bærum kommune i samarbeid med andre kommuner i prosjektet Trygghetspakken, inviterer 

innovative virksomheter til ”OPI – dialogkonferanse” i Kommunegården 31. januar 2013. OPI står 

for Offentlig Privat Innovasjon, og har til hensikt å innovere offentlig sektor gjennom et samarbeid 

med private virksomheter. Utfordringer som endrede tjenestekrav fra kvalitetsbevisste innbyggere, 

presset kommuneøkonomi, økende antall eldre og dalende arbeidsstyrke - tvinger oss til å tenke 

annerledes! 

Målsettingen med innovasjonsarenaen er å finne endringsvillige private innovasjonspartnere som 

ser et marked i offentlig sektor, muligheter for et fremtidig næringsgrunnlag og økt 

konkurranseevne. Kommunene ønsker å investere i bærekraftige teknologiske løsninger som finnes 

på markedet i dag. Vi håper at OPI-dagen vil føre til langsiktig samarbeid med en eller flere av de 

deltakende bedriftene som vil føre til utvikling av nye produkter og tjenester for fremtiden. Vi har 

tro på at gevinsten ligger i drivkraften i å skape et bedre samfunn for oss alle!  

Gjennom nysgjerrighet kan vi tilnærme oss hverandre i forhold til å ”snakke samme språk”, og 

overføre kunnskap, kompetanse og erfaringer til en smeltedigel av innovasjoner. OPI-prosjekter har 

tre bunnlinjer der alle parter oppnår en verdi og gevinst i et langsiktig perspektiv: 

 Økt verdiskapning i kommunen  

 Økt kvalitet for innbyggerne  

 Økt vekst for virksomheter 

Grip muligheten til å forme fremtiden! Bli med på OPI- dialogkonferansen i Bærum kommune og 

skap velferdsteknologi sammen med oss! 

 

Se program og beskrivelse av samlingen på neste side. 

Påmelding på epost til christina.bang-olsen@baerum.kommune.no, tlf. 908 222 63, innen fredag 25. 

januar. 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Bærum kommune 

Kristin Standal 

  

mailto:christina.bang-olsen@baerum.kommune.no


                                                

 

Program og beskrivelse av dialogsamling 31. januar 2013 
Sted: Kommunegården, Sandvika  

(kort vei fra togstasjonen; parkering i garasjeanlegg Sandvika storsenter) 

 

Presenter teknologiløsninger for oss! 

Vi ønsker at deltakende bedrifter får mulighet til å presentere teknologi og løsninger. Alle 

deltakende bedrifter tilbys derfor å ha en (enkel) stand/utstilling i sentralhallen i Kommunegården 

denne dagen. Her er det tilgang til strøm (3 uttak), internett (WLAN) samt bord på ca. 1.5 meter. 

Ytterligere opplysninger gis etter påmelding.  

Kontaktperson utstilling: Jan Henrik Olsen, mob. 926 02 065. 

 

Match-making med kommunene 

Vi ønsker at bedrifter og kommuner skal få anledning til en-til-en møter for å diskutere konkrete 

løsningsforslag. Dette rigges i form av ”kommune-stands”, som bedriftene kan sette seg opp til 

konkret avtaletid hos. Her ønsker kommunene å diskutere konkrete muligheter for samarbeid med 

enkeltaktører knyttet til de ulike teknologipilotene og aktiviteten som planlegges utover i 2013. 

 

Program for dagen 

8:30 Rigging utstilling 

9:00 Registrering og kaffe 

9:15 Velkommen! Hensikt med dagen og info om opplegget. (Anne Berit Fossberg og Christina 

Bang-Olsen, Bærum kommune) 

9:20 RFF-prosjekt Tryggehetspakken som innovasjonsarena (Dag Ausen, SINTEF, prosjektleder) 

9:40 Velferdsteknologi - utfordringer, erfaringer og planer i Bærum kommune (Kristin Standal, 

avdelingsleder) 

10:00 Pause og mingling rundt utstillingene (demo av løsninger) 

11:15 "Match-making m/kommunene" – diskuter muligheter for samarbeid om en av 

teknologipilotene i Bærum eller en av de andre kommunene (3 x 15 min) 

12:00 Vrimlelunsj rundt utstillingene 

12:45 "Match-making" - runde 2 (6 x 15 min) 

14:15 Fra demonstrasjon av teknologi til pilotering av løsning hos brukere – spørsmål og svar om 

veien videre i plenum. 

14:45 Oppsummering av dagen 

15:00 Slutt. Nedrigging av utstilling. 

 

  



                                                

 

Tematiske områder for teknologipiloter i Bærum 
Bærum kommune har planer om å starte opp følgende piloter i 2013: 

1. Trygghetspakke for omsorgsboliger: Løsningene må ses i sammenheng med dagens 

trygghetsalarm-tjeneste. En rekke ulike løsninger kan her være aktuelle: Trygghetsalarm, 

fallalarm, bevegelsessensorer, dørsensor, vannlekkasje-sensor, sengesensorer, 

omgivelseskontroll, løsninger som kan gi kognitiv støtte og sosial kontakt, m.m. 

2. Mobil trygghetsalarm og GPS for personer med demens 

3. Medisinering i hjemmet: Kvalitetssikring og håndtering av medisiner i hjemmet. 

4. Legekonsultasjon hjemme – bruk av videokommunikasjon mellom fastlege, hjemmetjeneste og 

bruker i hjemmet. 

5. Samhandling og Kontaktsentral 

 

Tilsvarende vil de andre kommunene konkretisere og presentere samarbeidsmuligheter med 

bedrifter i 2013. 


