Bilag 2
Dato
[Indsæt måned og årstal]
[Indsæt navnet på Privat Part (indsættes af Privat Part)]
[Indsæt titel på projekt (indsættes af Privat Part)]

Innovationsprojektforslag
Beskrivelse af forslag til løsning,
der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering
og eventuelt tillige følger af dehydrering hos ældre over 65 år
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Indhold
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1.

INDLEDNING

Privat Part skal i bilaget beskrive sin tilgang til Innovationsforløbet under hensyntagen til at
sikre en løsning i overensstemmelse med Offentlig Parts mindstekrav og ønsker jf. Behovsbeskrivelse, bilag 1.
Vejledning til udfyldelse: Privat Part bedes adressere alle de i dette bilag nævnte forhold/overskrifter. Privat Part kan supplere med yderligere relevante beskrivelser i forhold
til sit innovationsprojektforslag.
Privat Part bør således sikre sig, at bilagets beskrivelser er fyldestgørende i forhold til at
danne grundlag for Offentlig Parts vurdering af innovationsprojektforslaget på basis af de
relevante tildelingskriterier. Hvis beskrivelserne i tekstboks 6 – 9 ikke er fyldestgørende,
tillægges dette negativ vægt i evalueringen.

1.1
Oplysninger om Privat Part
Udfyld tekstboksen med de ønskede oplysninger om Privat Part. Husk at sikre jer, at de
angivne oplysninger er i overensstemmelse med oplysningerne i jeres prækvalifikationsansøgning (ESPD’en).
Hvis Privat Part er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) angives dette
med et kryds i tekstboks 1, og detaljer om konsortiedeltagerne angives i tekstboks 3.
Tekstboks 1 - Oplysninger om Privat Part
Privat Part er: (Sæt kryds)
 En enkeltstående virksomhed:
 En sammenslutning af virksomheder (konsortium):
Privat Parts navn:
Privat Parts adresse:
Postnummer/by:
Land:
CVR-nummer:
Hjemmeside:
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Udfyld tekstboksen med kontaktoplysninger for jeres kontaktperson. I skal vælge én kontaktperson.
Hvis Privat Part er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal detaljer
om kontaktpersonen (den fælles bemyndigede) i stedet angives i tekstboks 4.
Tekstboks 2 - Kontaktoplysninger
Navn (fornavn og efternavn):
Position/titel hos Privat Part:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:
E-mail:

Hvis I byder som et konsortium, bedes I udfylde nedenstående tekstboks med angivelse af
kontaktdetaljer for jeres fælles bemyndigede og en kort beskrivelse af jeres projektorganisering, så vidt muligt understøttet af et organisationsdiagram.
Tekstboks 3 – Organisering, konsortiedeltagere
Konsortiedeltagere (angiv
de i tekstboks 1 anførte
oplysninger for hver enkelt
deltager):
Den fælles bemyndigede
(angiv de i tekstboks 2 anførte
kontaktoplysninger
for den fælles bemyndigede):

Sådan vil vi organisere os:

Side 4/9

Hvis I bruger underleverandører, bedes I udfylde nedenstående tekstboks med en kort beskrivelse af jeres projektorganisering, så vidt muligt understøttet af et organisationsdiagram.
Bemærk, at såfremt I har baseret jeres ansøgning om prækvalifikation på andre virksomheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer jf. Udbudslovens § 155, nr. 7), eller
faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne under Partnerskabskontrakten, skal disse dele udføres af de pågældende virksomheder (underleverandører jf.
Bilag 7).
Tekstboks 4 – Organisering, underleverandører
Underleverandører:
Sådan vil vi organisere os:

1.2
Projektbeskrivelse til offentliggørelse
Udfyld tekstboksen med en kortfattet projektbeskrivelse. Skriv, så den kan bruges til offentliggørelse, dvs. i et letforståeligt sprog og gerne mellem 50 og 150 ord. Teksten bliver kun
offentliggjort, hvis der bliver indgået kontrakt med jer.
Tekstboks 5 – Projektbeskrivelse til offentliggørelse
Projektbeskrivelse:

2.

INNOVATIONSPROJEKTFORSLAGET

2.1
Indvirkning på den beskrevne udfordring
Udfyld nedenstående tekstbokse.
Skriv så klart og tydeligt som muligt. Undgå at bruge unødvendigt teknisk sprog eller tekniske begreber. Giv gerne en forklaring. Det er vigtigt, at I klart og tydeligt beskriver, hvordan Privat Parts innovationsprojektforslag indvirker på/løser den beskrevne udfordring.
Hvis beskrivelsen ikke er klar og tydelig, tillægges dette negativ vægt i evalueringen.
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Tekstboks 6 – Projekttitel og -idé
Titel: Indsæt en titel på jeres innovationsprojekt.
Beskrivelse:
Beskriv hvad jeres innovationsprojektforslag går ud på. Der er intet krav til, hvor meget
beskrivelsen som minimum skal fylde. Beskrivelsen bør dog ikke overstige 20-25 sider. I
tillæg til beskrivelsen må I gerne vedlægge tegninger, billeder eller tekniske diagrammer,
såfremt sådanne er udarbejdet.
Beskriv hvordan den foreslåede løsning indvirker på den beskrevne udfordring, herunder i
hvilket omfang løsningen opfylder de i Behovsbeskrivelsen, Bilag 1, opstillede ønsker.
I bedes have specifikt fokus på en beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan den tilbudte
løsning opfylder følgende af de i Behovsbeskrivelsen, Bilag 1, afsnit 6.2 angivne ønsker,
og adressere disse enkeltvis under de relevante punkter nedenfor:


understøtter behandling og forebyggelse i eget hjem, herunder den ældres mulighed
for at blive i eget hjem længst muligt,



tager hensyn til de ældres forskellige funktionsniveauer, herunder ældre med begyndende demens,



kan anvendes af den ældre selv, af pårørende eller af (eller med hjælp fra) kommunale medarbejdere, der er i kontakt med den ældre,



tager højde for særlige og omskiftelige omstændigheder, der øger væskebehovet,
herunder medicin eller sygdom,



kan skaleres og er tilstrækkelig generisk til at kunne anvendes af, eller til, mange
forskellige typer af ældre, i såvel private hjem som i plejeboliger, og



kan kommercialiseres og sælges til, og anvendes af, andre end de deltagende kommuner, så der sikres udbredelse og robusthed i løsningens implementering og fremtidige vedligeholdelse og videreudvikling.

Bemærk, at beskrivelsen af i hvilket omfang jeres løsning medfører en økonomisk besparelse for kommunerne og medfører andre velfærdsmæssige gevinster, bedes anført i tekstboks 8 nedenfor.
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Tekstboks 7 – Implementering, Offentlig Parts medvirken og etik
I hvilken grad er løsningen praktisk realiserbar? I bedes beskrive i hvilket omfang løsningen opfylder følgende ønsker fra bilag 1 Behovsbeskrivelsen, afsnit 6.2:


er baseret på almindeligt anerkendte materialer og standarder, eller der på anden
måde sikrer, at løsningen kan anvendes og holdes i drift uden ukendte fremtidige udgifter til licenser, drift og vedligehold,



- for IT-løsninger – kan anvendes uafhængigt af andre IT-systemer eller som minimum sammen med alle eller flere almindeligt anervendte IT-systemer, så løsningens
implementering ikke skaber afhængighed af en eller få leverandører af IT-systemer,



umiddelbart kan indkøbes, implementeres og anvendes uden væsentlig ekstrainvesteringer og uddannelse m.v., idet brugervenlighed og enkelthed vurderes som
vigtig for at realisere løsningernes potentiale,



passer til brugernes behov og dagligdag,



sikrer en høj sandsynlighed for effektiv implementering og udnyttelse blandt borgere
og/eller medarbejdere,



ikke er til gene for de ældre,

I bedes beskrive, hvad der efter jeres vurdering er de væsentligste implementerings- og
driftsmæssige risici i forhold til, at løsningen skal kunne anvendes effektivt og til en endelig kundes tilfredshed.
I kan f.eks. beskrive, om anvendelse/drift af løsningen i forbindelse med et eventuelt senere køb af denne vil forudsætte oplæring, udarbejdelse af informationsmateriale, instruktionsvejledning mm.
Såfremt løsningens implementering kræver deltagelse af Offentlig Parts personale, bedes I
beskrive, hvordan I tager højde for, at løsningen kan implementeres givet deres erfaringer,
vaner og kompetencer.
Etiske overvejelser
Nogle løsninger kan have afledte effekter, f.eks. for de ældre eller pårørende, som vil opleve at blive berørt. Der kan være løsninger, som indebærer en vis krænkelse af privatlivets
fred, eller som medfører overvågning eller udstilling af ældre, personale eller pårørende, en
påvirkning af den personlige bevægelsesfrihed, eller en oplevelse af tab af kontrol. I bedes
derfor her beskrive de etiske overvejelser, der potentielt måtte være ved at implementere
jeres løsning.
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2.2

Samfundspotentiale

Tekstboks 8 – Samfundspotentiale
Hvad er efter jeres vurdering løsningens forventede samfundspotentiale?
Dvs. hvordan og hvorfor I forventer, at jeres løsning vil kunne reducere antallet af indlæggelser og/eller kommunernes omkostninger til pleje og omsorg på grund af dehydrering
hos borgere over 65 år?
Og hvorledes forventer I, at jeres løsning vil kunne påvirke borgernes livskvalitet og frigive kommunale ressourcer, eksempelvis for så vidt angår kommunernes arbejdsgange, procedurer mv. i relation til borgere med dehydrering?
Det skal således beskrives, hvorledes jeres løsning opfylder følgende ønske i Behovsbeskrivelsen, Bilag 1, afsnit 6.2:


kan give en økonomisk besparelse ved indkøb, implementering og drift af løsningen (positiv business case) for kommunerne.

Det vægter positivt i det omfang besparelsen er sandsynliggjort, men det forventes ikke, at
der foretages konkrete beregninger for besparelsespotentiale.
I skal endvidere beskrive, hvorledes løsningen - foruden besparelsespotentialet – eventuelt
medfører andre velfærdsmæssige gevinster, herunder hvorledes løsningen opfylder følgende ønske i Behovsbeskrivelsen, Bilag 1, afsnit 6.2:


forbedrer de ældres hverdag og sundhed, herunder øger de ældres mestringsevne,
selvhjulpenhed og livskvalitet.

Det vægter positivt i det omfang de forventede velfærdsmæssige gevinster er sandsynliggjort.

2.3

Risikostyring

Udfyld nedenstående tekstboks.
Skriv så klart og tydeligt som muligt. Undgå at bruge unødvendigt teknisk sprog eller tekniske begreber. Giv gerne en forklaring.
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Tekstboks 9 - Risikostyring
Hvad er efter jeres vurdering de væsentligste risici (f.eks., men ikke udelukkende tekniske
helbredsmæssige, miljømæssige og sikkerhedsmæssige) for Innovationsforløbets succes?
Er det forventningen, at løsningen vil skulle igennem en godkendelsesproces for at kunne
blive taget i anvendelse, f.eks. godkendes som medicinsk udstyr, og hvad er risikoen for, at
godkendelsesproceduren bliver langvarig og/eller at godkendelse ikke opnås?
I bedes beskrive disse risici, samt hvordan I vil håndtere dem.
2.4

Logistik og planlægning

Tekstboks 10 - Projektplan
Privat Part bedes udfylde bilag 3 med de anførte oplysninger om aktiviteter m.v.

3.

UNDERSKRIFTER

Bemærk: Såfremt Privat Part er en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) bedes
hver enkelt af de deltagende virksomheder underskrive nedenfor. Navn- og underskriftfelt
kan i givet fald blot gentages.

Dato

Privat Parts navn og CVR-nr.

Underskrivers navn (Blokbogstaver)

Underskrift

Side 9/9

