
“ Retrams As utvikler og selger digital 
teknologi og kompetanse innen lager og 

logistikkløsninger”
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Safe Control Cabinet

Lager Logistikk Forsyningstjenester
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Rettferdig fordeling , kontroll bruk/retur
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Inngått innovasjonskontrakt Mai 2020



«Kirurgisk sterilt gjenbruksutstyr – hvor er utstyret?»



Lars Erik Baugstø-Hartvigsen
IKT-sikkerhetsleder Helse Vest IKT AS
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1. Økt kvalitet i arbeidsprosessene

2. Pasientsikkerhetsfokus = god pasientsikkerhet med god informasjonssikkerhet i bunn. 

3. For å styrke verdikjedene for logistikk i sykehuset

• Sikre prosessdokumentasjon: 

• Færre manuelle rutiner: 

• Mulighet for bedre planlegging: 

• Økonomisk perspektiv:



Hvorfor valgte Helse Bergen RETRAMS?

Hva var det som skilte utfordreren fra konkurrentene som 

var mer kjent for sykehuset. Jo, de klarte å frigjøre seg 

fra egne produkter og gikk inn i forhandlingene med 

sykehuset med et genuint ønske om å forstå problemet 

sykehuset ønsker løst. I stedet for å presentere et 

løsningsforslag som handler om å feste noe på 

operasjonsutstyret, en løsning som innebærer risiko da 

det som festes på også kan løsne og falle av, lanserte de 

en ide om å ta i bruk gjenkjennelsesteknologi.

RETRAMS opplevdes som nedpå og jordnære. De 

ønsket å forstå problemet og skrelte vekk staffasjen. Da 

kom det gode ideer og løsningsforslag på bordet, sier 
prosjektleder i Helse Bergen Vivian Torvund Danielsen.

RETRAMS berømmer sykehuset

Innovasjonspartnerskap som prosedyre åpner for bred 

dialog i forkant av konkurransen og for gode reelle 

forhandlinger underveis. RETRAMS ble veldig positivt 

overrasket over prosedyren og måten dette ble 

håndtert på fra prosjektgruppa på Haukeland. De 

beskriver prosessen som åpen og der partene hadde 

et genuint ønske om å forstå hverandre.

Gjengen på Haukeland var helt fantastiske i disse 

rundene. De var åpne for innspill og forslag og vi lærte 

mye av hverandre underveis, sier CEO i RETRAMS 
Stein-Asle Øvrebotn.

Om RETRAMS lykkes vil det radikalt endre hele 

forretningsområdet, sier Danielsen.
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DELTA GJERNE PÅ KOMMENDE 
TEMASAMLINGER i HØST

Industri vs Helse
Lager , Logistikk , Forsyningstjenester

LEV OPP TIL FNs BÆREKRAFTMÅL

Stein-Asle Øvrebotn


