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Pressemeddelelse 
 
Telemedicin til hele Danmark 
10 virksomheder i opløb om stort nationalt 
udbud af telemedicinske løsninger  
 
10 forskellige leverandører får nu mulighed for at afgive tilbud på telemedicinske løsninger 
til hele Danmark. Det kan blive nøglen til at åbne døren til fremtidens sundhedsydelser – og 
i første omgang til landets KOL-patienter.  

    
Den 20. februar 2018 – Allerede fra efteråret 2019 vil det være muligt for borgere med KOL at 
modtage telemedicinsk hjemmemonitorering. I går offentliggjorde FUT hvilke udvalgte 
leverandører, der inviteres videre til tilbudsfasen om telemedicinske it-løsninger til alle landets 
kommuner og regioner.  

For at tilgodese de mange forskellige behov i landets kommuner og regioner er flere leverandører 
udvalgt til at byde ind med løsninger rettet mod henholdsvis borgere og medarbejdere.  
 
”Vi har modtaget i alt 27 ansøgninger fra kvalificerede leverandører. Vi er virkelig glade for den 
store interesse, som har betydet, at konkurrencen har været benhård. Nu har vi skåret feltet ned til 
13 ansøgninger fra 10 forskellige leverandører, der er udvalgt på baggrund af deres tidligere 
erfaringer med at levere telemedicinske løsninger,” siger den ene halvdel af formandskabet for 
Fælles Udbud af Telemedicin, Mette Harbo. 
 
Udbuddet er todelt og omfatter både en medarbejder- og borgerløsning. Størsteparten af 
leverandørerne har således ansøgt om at blive prækvalificeret både til borger- og 
medarbejderløsningen.  
 
Et kvantespring for telemedicin 
”Gennem det sidste årti har vi set mange lokale telemedicinske projekter skyde op. Med dette 
udbud er vi for første gang i historien ved at skabe et fælles fundament for fremtidens telemedicin 
på tværs af landet. Og i dag har vi taget et vigtigt skridt i den retning,” siger Christian Boel, der 
udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT. 

 
Det er en af de første gange, at alle 98 kommuner og 5 regioner går sammen om et fælles udbud 
og indkøb af it. Ideen med rammeaftalerne er, at kommunerne og regionerne har mulighed for at 
købe ind på fælles it-løsninger og infrastruktur, som skal sikre, at man kan indsamle data på en 
måde, der er kompatibel med de forskellige kommunale og regionale systemer til glæde for 
borgerne.  

De prækvalificerede leverandører er:  

Telemedicinske medarbejderløsninger Telemedicinske borgerløsninger 

CGI Appinux 

Dansk Telemedicin CGI 

EWII Telecare  EWII Telecare  

KMD  Imatis 
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Systematic KMD  

 Liva Healthcare  

 MedWare 

 Tunstall 

 

Faktaboks 
En medarbejderløsning er en it-løsning til sundhedsfaglige medarbejdere i regioner og kommuner, 
der skal arbejde med telemedicin, mens en borgerløsning er en it-løsning til borgere, der har fået 
diagnosticeret KOL, og derfor har brug for at kunne foretage helbredstjek og målinger fra hjemmet 
og sende til sundhedsfagligt personale. 

 
Yderligere oplysninger  
Mette Harbo 
Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT  
Telefon: 51 24 08 98 
E-mail: E84W@suf.kk.dk 
 
Christian Boel 
Koncerndirektør, Region Midtjylland og regional formand for FUT 
Telefon: 23 74 91 62 
E-mail: christian.boel@stab.rm.dk   
 

Om FUT 
FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at 
gennemføre to fælles udbud af telemedicinske løsninger til KOL-borgere på vegne af landets 98 
kommuner og 5 regioner. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de 
telemedicinske løsninger er klar til drift i midten af 2019.  
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