Seminar om bedre udbud og indkøb af
hjælpemidler og velfærdsteknologi
– for kommuner, organisationer og leverandører

Invitation

Torsdag den 7. november 2019 (kl. 9.30-16.30)
Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

FORMÅL
At nå frem til bedre udbud og indkøb af hjælpemidler og
bedre udbudsprocesser, bedre kendskab til hinanden på
tværs af bordet, nedbryde myter og evt. fordomme og
mere dialog.
FOKUS OG EMNER
Best practice og gode eksempler fra kommuner og
leverandører, den gode kravspecifikation, businesscases og
laveste pris vs. totalomkostninger, muligheder for dialog,
brugerinddragelse og individuelle løsninger m.v.

PRIORITERING AF PLADSER
Da der er begrænset antal pladser forbeholder Danish.Care
sig, som arrangør, muligheden for, efter tilmeldingsfristens
udløb, at allokere pladser til flere forskellige virksomheder/
organisationer frem for flere deltagere fra samme
virksomhed/organisation. Deltagere prioriteres derudover
efter ”først til mølle”.
Der tilstræbes et lige antal deltagere fra offentlig
(kommuner og organisationer) og privat (leverandører) side.

PRIS OG TILMELDING
Deltagergebyr: 600 kr. (eksl. moms)

DELTAGERE
Indkøberne, terapeuter og fagpersoner fra kommuner og
indkøbsfællesskaber, branchens leverandører (medlemmer
af Danish.Care), organisationer som KL, IKA, Socialstyrelsen,
SKI, KFST, Ergoterapeutforeningen, Dansk Handicapforbund,
Dansk Standard med flere.

Tilmelding via dette link senest 11. oktober
https://podio.com/webforms/23299285/1665969
(OBS – der er begrænset antal pladser)
Tilmeldingen er bindende men skulle du blive forhindret, er
du velkommen til at sende en anden.
Private leverandører skal være medlem af Danish.Care for at
kunne deltage.

SEMINARFORM OG PRAKTISKE FORHOLD
Seminaret er uden produktfremvisninger, salgsboder eller
brochurer.
Kontakt
Mette Prip Lundegaard, mpl@danish.care 2327 4795
Morten Rasmussen, mr@danish.care, 2738 7832
www.danish.care

Seminar om bedre udbud og indkøb af
hjælpemidler og velfærdsteknologi
– for kommuner, organisationer og leverandører

Program

Torsdag den 7. november 2019 (kl. 9.30-16.30)
Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

09.00 - 09.30 Ankomst, registrering og morgenmad
09.30 - 09.40
Velkommen og dagens program,
v. Morten Rasmussen, direktør Danish.Care
09.40 - 10.30
Udbud af hjælpemidler i dag – rammer og udfordringer:
Set fra offentlig side, v. Lotte Elming, Indkøbs-, og udbudschef i Næstved Kommune, repræsentant
for Fællesudbud Sjælland
Set fra privat side, v. Lise Krogager, Marketing &
Product manger Winncare Nordic
10.30 - 11.00
Drøftelse i grupper omkring bordene og opsamling i plenum
11.00 - 11.30 Pause og netværk
11.30 - 12:00
Dialog og samspil med leverandører – case fra Aarhus
Kommune v. Sandra Enevoldsen, Contract Manager
Aarhus Kommune
12.00 - 12.30
Brugerinvolvering – behov og muligheder, v. Susanne
Olsen, formand for Dansk Handicap Forbund og
Katrine Ibsen Larsen, projektkoordinator Dansk
Handicap Forbund
12-30 – 13.30 Frokost
13.30 -14.30
Tema 1:
Den gode kravspecifikation – hvordan? v. Johannes Bo
Nielsen, projektleder ved Hjælpemiddelcentret
Københavns Kommune
14.30 – 14.50 Pause og kage

14.50 - 15.50
Tema 2:
Er lavest pris den billigste løsning?
Fokus på businesscases og totalomkostninger.
Præsentation og drøftelse af ny businesscase model og
beslutningsguide til teknologianskaffelse udarbejdet af
KL og cases fra leverandører v. Kaare Pedersen, Peak
Consulting Group
15.50 - 16.00 Pause
16.00 - 16.25
Hvordan kommer vi videre sammen?
Fælles opsamling og drøftelse på scenen mellem to
repræsentanter for kommune (Lotte Elming og Sandra
Enevoldsen), brugere (navne følger) og leverandører (Lise
Kroager og Morten Budtz Thorsen, Markedschef,
Sahva)
16.25 - 16.30
Afrunding, videre skridt og tak for i dag,
v. Morten Rasmussen, Danish.Care
Programmet er udarbejdet af Danish.Care – branchen for
hjælpemidler og velfærdsteknologi efter dialog med bl.a.
IKA, Dansk Handicapforbund, Dansk Standard, Ergoterapeut
foreningen, Fællesindkøb Midt, Fællesudbud Sjælland, KL,
Københavns Kommune, Odense Kommune, Socialstyrelsen,
Spar 5 og Aarhus Kommune.

