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Hvorfor er FUT igangsat?



Baggrund

• ØA16: telemedicin til KOL skal udbredes nationalt

• Udviklingen af løsninger var hidtil præget af knopskyderi

• Projektets udgangspunkt er notatet ”principper for 
telemedicin” (december 2016)

• På baggrund heraf blev en arbejdsgruppe nedsat

• Denne udarbejdede en behovsopgørelse samt et periodisk 
system, og afholdt en teknisk dialog med 
leverandører/markedet

• Vision var bl.a. at konsolidere det telemedicinske landskab 
og skabe et solidt fundament for fremtidig telemedicin

• På den baggrund blev det aftalt i ØA18 at lave et fælles 
indkøb af medarbejderløsninger og infrastruktur (via udbud)
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Udkast til det nye periodiske system 
for telemedicin
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Telemedicinske løsninger og en 
fælles telemedicinsk infrastruktur
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• Kommunale/regionale medarbejdere anvender 
medarbejderrettede telemedicinske løsninger eller 
deres egne systemer (EPJ, EOJ)

• Borgerne anvender borgerrettede løsninger på 
mobil, tablet (eller PC)

• En fælles telemedicinsk infrastruktur binder 
løsningerne sammen med den nationale 
infrastruktur 

• En fælles telemedicinsk infrastruktur binder 
løsningerne sammen med service, support og 
logistik

• Praktiserende læger anvender sundhedsjournalen 
eller deres eget system (LPS)
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Telemedicinske løsninger og en 
fælles telemedicinsk infrastruktur



En telemedicinsk infrastruktur 
vs den nationale infrastruktur
Den nationale 
infrastruktur
• Opbevarer svar og 

målinger for borgere

• Har log over adgang til 
borgers sundhedsdata

• Understøtter 
samtykke/frasigelse

• Understøtter 
identifikation af borgere 
og fuldmagt

• På sigt understøttes 
fælles stamkort, 
kalender, osv.

Den telemedicinske 
infrastruktur
• Opbevarer borgerens 

behandlingstilbud og –
planer

• Opbevarer information 
om borgerens udstyr

• Opbevarer også svar og 
målinger for borgere 
herunder grænseværdier

• Videresender bestilling af 
service, support og 
logistik og holder styr på 
bestillingens status
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Hvilke udbud gennemfører 
FUT?



FUT gennemfører 2 udbud

• Udbud 1:
– En fælles infrastruktur for telemedicinske løsninger

• Udbud 2:
– Borgerrettede telemedicinske løsninger (fx til KOL)

– Medarbejderrettede telemedicinske løsninger (fx til 
KOL)

– Løsningerne kan videreudvikles

• Udbuddene resulterer i rammeaftaler

• Efterfølgende kan der afgives bestillinger via 
rammeaftalerne
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• Der er forskellige kompetencebehov til 
leverandørerne
– Udbud 1: udvikling og drift af et ”økosystem” med 

tekniske snitflader

– Udbud 2: udvikling og drift af borger- og 
medarbejderrettede løsninger (fx på smartphone)

• Der ønskes forskellig inddragelse af markedet i de 
to udbud

• Der ønskes 1 leverandør af infrastrukturen og 3/5 
leverandører af løsninger

• Der må forventes forskelligt ejerskab af det 
indkøbte
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Nogle af bevæggrundene for 
to separate udbud



FUT Udbuddet
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• En komponentbaseret telemedicinsk infrastruktur 
skal leveres (baseret på nyt periodisk system)

• Integrationer til national infrastruktur

• Infrastrukturen skal vedligeholdes

• Infrastrukturen kan videreudvikles

• Der skal leveres applikationsdrift af infrastrukturen

• Der kan leveres serverdrift (evt. som option)

• Det er muligt at bestille ekstra ”testmiljøer” og 
ekstra ”produktionsmiljøer” efter behov

• 1 (total) leverandør

• Regioner & kommuner ”ejer” infrastrukturen
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Udbud 1: En telemedicinsk 
infrastruktur



Udbud 1: En telemedicinsk 
infrastruktur
• Fælles, nationale 

komponenter 
genbruges via 
integrationer

• Midlertidige 
komponenter hvis 
noget mangler

• Fokus er på realisering 
af løsningernes 
brugerrejser

• Data deles mellem 
myndigheder via 
national infrastruktur
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Udbud 2: Borgerrettede 
løsninger
• Borgeren kan besvare 

spørgeskemaer og indsende 
målinger

• Borgeren kan se sine svar og 
målinger

• Borgeren kan kommunikere 
med medarbejdere

• Integrationer til 
infrastrukturen udvikles

• Vedligehold og 
videreudvikling

• Applikationsdrift af løsningen

• 5 leverandører
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Udbud 2: Medarbejderrettede 
løsninger
• Medarbejderen kan fx tilbyde, 

pausere og afslutte indsats

• Medarbejderen kan se sine 
borgeres svar og målinger

• Medarbejderen kan 
kommunikere med borgere og 
klinikere

• Integrationer til infrastrukturen 
udvikles

• Vedligehold og videreudvikling

• Applikationsdrift af løsningen

• 3 leverandører
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Skitse til udbudsforløbene
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Samspillet mellem 
telemedicinsk infrastruktur 
og løsninger som udbudt



• Sikrer samspillet med den nationale 
infrastruktur

• Understøtter at leverandører af support, 
service og logistik kan modtage bestillinger og 
opgaver på tværs af løsningerne

• Bidrager til bedre samarbejde om borgeren når 
data kan deles på tværs af sektorer og med 
borgeren

• I det følgende er to scenarier for 
infrastrukturens anvendelse vist som eksempel

06/09/2017

Fælles telemedicinsk 
infrastruktur



• En borger visiteres til telemedicin fra almen 
praksis eller ambulatoriet

• Medarbejder i kommunen modtager henvisning 
og via den medarbejderrettede løsning 
igangsættes den telemedicinske indsats

• Medarbejderen kan bestille udstyr til borgeren 
via den medarbejderrettede løsning

• Efter opsætning kan leverandøren af service, 
support og logistik klarmelde borgeren
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Scenarie 1: Opstart af et telemedicinsk tilbud



Scenarie 1: opstart af et 
telemedicinsk tilbud
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• Den medarbejderrettede telemedicinske 
løsning kan bestille alle slags udstyr, 
opsætning og ydelser

• En fælles telemedicinsk infrastruktur 
– Kan evt. sende tilbuddet til borgeren via national 

infrastruktur

– Kan videreformidle bestilling af udstyr og 
undervisning til borgeren – uanset leverandøraftaler

– Kan give informationer til bestilleren om hvilket 
udstyr borgeren allerede har til andre tilbud
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Scenarie 1: opstart af et telemedicinsk tilbud
Infrastrukturens bidrag 



• Borgeren modtager et spørgeskema og 
besvarer det – og bruger måske måleudstyr

• Borgeren indsender svaret og målingerne

• Borgeren kan automatisk blive påmindet om at 
svare/måle – uanset hvilke målinger der er tale 
om

• Hvis borgeren modtager flere tilbud, behøver 
borgeren ikke at gentage samme måling

• Medarbejderne adviseres hvis grænseværdier 
overskrides
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Scenarie 2: Den 
telemedicinske indsats



Scenarie 2: brug af det 
telemedicinske tilbud
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• Den borgerrettede løsning kan fokusere på det 
kliniske område og blot vise svar og målinger

• En fælles telemedicinsk infrastruktur
– modtager borgerens svar og målinger
– kan advisere klinikere eller andre ansvarlige 

automatisk hvis grænseværdier overskrides
– sikrer borgerens data imod uautoriseret adgang
– kobler svar og målinger til alle aktuelle tilbud hvor 

de deles
– videresender til national infrastruktur
– giver sikker adgang til borgerens svar og målinger
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Scenarie 2: Den 
telemedicinske indsats



Hvorfor en fælles 
telemedicinsk infrastruktur?



• Ét fælles sted for opbevaring af borger data

• Single signon for medarbejdere – ingen 
brugerstyring

• Bruger standardiserede snitflader overfor KIH

• Fleksibilitet i løsningerne
– Løsningerne kan selv vælge teknologi og dataformater

– Løsningerne skal kun standardisere overfor 
infrastrukturen

– Man kan selv anskaffe løsninger og koble dem på

– Løsninger fra forskellige leverandører kan kombineres 
(fx KMD og CSC)

– Løsningerne gøres uafhængige af fagsystemerne
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Den telemedicinske 
infrastruktur



• Understøtter arbejdsgangene i de 
telemedicinske løsninger

• Sikrer samspillet mellem løsningerne

• Samler fælles funktionalitet og reducerer 
størrelsen af den enkelte løsning
– Løsningerne skal ikke selv stå for sikkerhed

– Løsningerne skal ikke selv opbevare borgerdata

– Løsningerne skal ikke integrere til andet end 
infrastrukturen

– Løsningerne skal ikke levere serverdrift
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Fælles telemedicinsk 
infrastruktur



• Simplificerer de telemedicinske løsninger
– Ikke behov for lokale integrationer til national 

infrastruktur

– Borgerens data er tilgængelige for alle relevante 
sundhedsfaglige medarbejdere

– Borgerens målinger kan bruges i flere tilbud

– Bestillinger af service, support og logistik er lettere

– Anvender kommunens/regionens brugerstyring
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Fordele ved en fælles 
telemedicinsk infrastruktur



• Understøtter et sømløst sundhedsvæsen
– Klinikere kan samarbejde og overdrage 

monitoreringsansvar

– Borgerens målinger er tilgængelige tværsektorielt

• Understøtter produktionssystemerne
– EPJ, EOJ og praksissystemerne kan (senere) lave 

en tæt integration

– Medarbejdere kan derefter anvende deres 
fagsystemer i stedet for den medarbejderrettede 
telemedicinske løsning
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Fordele ved en fælles 
telemedicinsk infrastruktur



Hvorfor købe fælles 
telemedicinske løsninger?



• Den samme løsning kan anvendes til flere 
telemedicinske tilbud

• Integrationer skal ikke købes af hver kommune 
eller region (op til 103 gange) men kun 1 gang 
for hver telemedicinsk løsning der bestilles

• Kvaliteten forbedres med potentiale for store 
besparelser, samlet set

• Man er ikke forpligtet til at bruge FUT udbuddet
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Fordele ved fælles 
telemedicinske løsninger



Hvad sker der efter 
udbuddene?



• Udbuddene forventes bekendtgjort inden 
udgangen af 2017

• Kontraktindgåelse i sommeren 2018

• Idriftsættelse af telemedicinsk infrastruktur 
forår 2019

• Gennemførsel af 2 KOL piloter på løsningerne
– Lille, begrænset pilot med få (<50) borgere
– Større pilot med en del (<1000) borgere

• Driftsklar infrastruktur og løsninger sommer 
2019 – parat til fuld opskalering
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Milepæle



Udbud, udvikling, piloter og 
drift
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• Infrastrukturen skal bestilles i fællesskab

• Løsningerne skal bestilles - man kan forberede 
bestillingerne fra primo 2018

• Pilotforløb 1 og 2 skal forberedes

• Opskalering til fuld udrulning skal forberedes

• Piloterne skal gennemføres

• Opskaleringen skal startes

• Udbuddets kontrakter giver en række muligheder

• Implementeringsforløbene skal styre slagets gang
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Bestilling og implementering



• Kontrakterne skal ”bestyres” af en kontraktholder

• Et projekt til etablering skal afgive bestillinger, 
der skal leverandørstyres, overtages og 
idriftsættes

• Det idriftsatte skal forvaltes og vedligeholdes af en 
forvalter

• Eventuel videreudvikling skal styres af en 
governancefunktion

• Hertil skal passende organisationer etableres
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Roller efter udbuddet



Fælles Udbud af Telemedicin gennemfører et udbud af borgerrettede- og 

medarbejderrettede telemedicinske løsninger og en telemedicinsk 

infrastruktur hertil.

Projektet er et forudsætningsprojekt under den landsdækkende udbredelse 

af telemedicin til borgere med KOL senest med udgangen af 2019.

Læs mere her:

https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-

med-KOL/Forudsaetningsprojekter/Faelles-rammeudbud 

Fælles Udbud af Telemedicin 

Kommuner og Regioner i Danmark


