Oslo, 29.8. 2012

Mission: At gøre den nordiske sundhedssektor til en mere strategisk
og innovativ indkøber
Hvordan kan den nordiske sundhedssektor blive en endnu mere innovativ og krævende indkøber?
Nordisk Innovation og samarbejdspartnere tilbyder at finansiere de bedste projektforslag med op
til 10 millioner NOK.
Den offentlige sektor er suverænt den største indkøber og forbruger af produkter og ydelser inden for
sundhedsområdet i Norden. Dette skaber fremragende muligheder for at efterspørge og kræve nye og innovative
produkter og ydelser fra den private sektor.
Men de offentlige organisationer er ikke tilstrækkeligt bevidste om potentialet i at benytte offentlig indkøb strategisk
og som en innovationsdriver. Der findes en del spændende projekter, men graden af samarbejde og udveksling af
viden mellem de offentlige indkøbere på tværs af faggrupper og landegrænser er begrænset. Der ligger også et
potentiale i mere dialog mellem indkøbere og leverandører i en tidlig fase.
Målet med det nordiske program ”Innovation i sundhessektoren gennem offentlig indkøb og regulering” er at gøre
en forskel; at bidrage til bedre offentlige sundhedsydelser gennem kompetenceudvikling og samarbejde, og skabe
muligheder for at udvikle leverandørernes industri gennem en tættere kontakt med de offentlige indkøbere.
-

De nordiske lande står, ligesom mange andre lande, over for udfordringer inden for sundheds- og
velfærdsområdet. For at løse disse store opgaver skal vi have modet til at tænke anderledes, etablere et
samarbejde og lære af tidligere fejltagelser. Den offentlige sektor kan således udgøre en drivkraft når det
gælder innovation ved at være en klogere og mere krævende indkøber, siger den norske nærings- og
handelsminister Trond Giske.

For at få nye og innovative idéer på bordet har Nordisk Innovation lanceret et udbud sammen med sine
samarbejdspartnere. Op til 5 projektansøgninger med en total ramme på op til 10 millioner NOK vil kunne blive
finansieret. De overordnede temaer for udbuddet er:
1.
2.

Udvikling af et nordisk kompetencenetværk inden for indkøbere i sundhedssektoren.
Forbedring af kendskabet til markedet bland indkøbere og fremme af dialogen mellem offentlige indkøbere
og leverandører.

Der er desuden også en ”åben post” for andre projektforslag på området.
Målgruppen for satsningen er offentlige indkøbsmiljøer inden for sundhedssektoren, men også andre organisationer
med kompetence inden for området er velkommen til at søge.
Baggrund
De nordiske erhvervs- og handelsministre har iværksat seks såkaldte fyrtårnsprojekter i en fællessatsning ”Nordisk
samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitik 2011-2013”. Det norske Nærings- og handelsdepartementet er
ansvarlig for projektet ” ”Innovation i sundhessektoren gennem offentlig indkøb og regulering”. Nordisk Innovation
ledeer og koordinerer programmet, og de nationale aktører som medfinansierer innnovation og erhvervsudvikling i
de fem nordiske lande er programpartnere og medfinansiører.
Fristen for indsendelse af forslag er onsdag den 24. oktober 2012 kl. 10.
Læs mere og indsend din ansøgning på www.nordicinnovation.org/publicprocurement

