
Finn løsninger: en skattekiste
for offentlige innkjøpere
Ingebjørg Harto

25. november 2022



LUPs rolle og funksjon

Pådriver for innovative anskaffelser

• Introdusere offentlige innkjøpere for 
innovative anskaffelser

• Veiledning og råd om gjennomføring

• Tilrettelegge møteplasser der 
behov kan møte løsninger

• Formidle læring og erfaringer

• Koblingsaktør mellom offentlige 
virksomheter og private leverandører

• Spredning og skalering av løsninger

Foto: Michail Dementiev
Foto: Taiki Ishikawa

https://unsplash.com/@bot_va?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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LUP bidrar til å løfte anskaffelser fra administrasjon til 
strategisk virkemiddel, slik at nye og effektive 
løsninger etterspørres og spres

• LUP har bistått i ca. 450 innovative offentlige anskaffelser
• Flere hundre offentlige virksomheter har tatt LUPs metode i bruk 

og spart betydelige beløp 

• Hundrevis av nye arbeidsplasser er opprettet på grunn av disse 
anskaffelsene

• LUP har vist at vi kan øke innovasjonstakten i norsk næringsliv og 
offentlig sektor når stat, kommune og næringsliv samarbeider



Finn løsninger
• Hvorfor? Det er gjort mange innovative anskaffelser og det 

er utviklet gode løsninger av bedriftene på bestilling fra det 
offentlige. Vi må gå fra fra piloter til spredning og eksport. 

• Hva? En nettside som skal gjøre det enklere for offentlige 
virksomheter å finne løsninger på behov og utfordringer. 

• Hvordan? Nettsiden skal inspirere offentlige virksomheter til 
å kjøpe innovasjoner som er utviklet av bedrifter gjennom 
innovative anskaffelser. Du finner informasjon om 
løsningene, bedriftene, anskaffelsesprosessene og 
dokumentasjon.

• Hvem? Målgruppen for Finn løsninger er ansatte i 
kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter som 
ønsker å kjøpe nye og bedre løsninger

• Hvor? https://innovativeanskaffelser.no/finn-losninger/

Foto: Green Recycling

https://innovativeanskaffelser.no/finn-losninger/


Sporer kirurgiske instrumenter fra A til Å

• Behovet: Sykehuset manglet et system 
som holdt oversikt over hvor 
enkeltinstrumentene befant seg i 
sterilforsyningskjeden, samt tilstanden 
på instrumentene.

• Løsningen: Retrams AS finner det unike 
DNA-et uten fysisk merking av utstyr

• Leverandørutvikling i praksis: fra å levere 
oppbevaringsløsninger for industri til å 
levere utstyrssporing til helsesektoren

• Skaleringspotensiale: fly og romfart

Foto: Stein-Asle Øvrebotn, Retrams



Innslag NRK

https://tv.nrk.no/se?v=NNFA41046622&t=295s


Behov + løsning = SANT <3 



Ny sveiseteknologi for 
brubygging
Forsknings- og utviklingsprosjekt 
(FoU)

• Oppdragsgiver: Statens vegvesesen
• Behovet: Ønsket er raskere og 

billigere metode for sveising av 
stålbruer.

• Løsningen: Automatisert laser-
hybridsveising som bruker digitale 
tvillinger og 3D-modellering.

• Leverandør: Prodtex



Rengjøringsrobot for 
vannbasseng
Plan- og designkonkurranse

• Behovet: Vaske bort slam fra 
vannbassenger og vanntunneler 
som oppbevarer drikkevann.

• Løsningen: Rengjøringsrobot som 
suger opp slam.

• Leverandør: W. Giertsen



Elektronisk 
medisingeringsdispenser

Konkurranse med forhandlinger

• Behovet: Ressurseffektiv og sikker 
medisineringsstøtte til bruk i 
hjemmetjenesten.

• Løsningen: Medisindispenser som 
hjelper eldre med å ta medisinen 
sin.

• Leverandør: Dignio og Evondos



Larvik gamingpark
StartOff

• Behovet: Gjøre den lokale parken til 
et inkluderende møtested for 
ungdom som er interessert i 
gaming.

• Løsningen: En park som er blander 
det virtuelle og fysiske.

• Leverandør: Qvisten og Stargate 
Media



Innslag Larvik



Larvik Parcade

Larvik Parcade



Larvik Parcade

PROSJEKTETS AMBISJON!
Vi skal skape en 360-opplevelse som fenger FRA gamingstolen, GJENNOM skolegården, OPP i 
Hagadumpa og UT i vennegjengen.

Sammen med Larvik Kommune ønsker vi å skape et spill-konsept som engasjerer, og som gir barn 
og unge et insentiv til å komme seg ut, være aktive og sosialisere. Her skal opplevelser skapes og 
mestres, her skal man sosialisere og «henge» : HER SKAL MINNER SKAPES!



Larvik Parcade

PROSJEKTETS FOKUSGRUPPE



Larvik Parcade

SOSIALISERE-ENGASJERE-AKTIVISERE!



Larvik Parcade

Parcade 

FØR

Hvordan appen skal 
brukes før man er i 

parken

UNDER

Hvordan appen skal 
brukes når man er i 

parken

ETTER

Hvordan appen skal 
brukes etter man har 

vært i parken

Et geolokalisert meta-spill for aktiv sosialisering! 



Larvik Parcade



Larvik Parcade

BILDE/ILLUSTRASJON

PARKENS VISUELLE OPPLEVELSE



Larvik Parcade

Larvik Parcade



Gjenbruk er løsningen

• Offentlige innkjøpere har et ansvar for å bidra til at 
vi går fra pilot til skala.

• Det offentlige sparer tid, penger og ressurser på å 
kopiere tidligere anskaffelser «med stil».

• Finn løsninger har konkurransegrunnlag, 
dokumenter, prosesser med mer.

• Bidrar til næringsvekst, flere arbeidsplasser og 
eksportpotensiale.

Løp og kjøp!



innovativeanskaffelser.no
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