
 

 

 

 

LEVERANDØRER ER PRÆKVALIFICEREDE 

Nyhedsbrev #6, d. 26.02.2018 
 

Velkommen til det sjette nyhedsbrev fra FUT. 
Her kan du læse om den sidste måneds ar-
bejde, hvor vi med stolthed i stemmen kan sige, 
at vi har modtaget og gennemlæst rigtig mange 
gode ansøgninger fra leverandører til prækvali-
ficering på de to udbud.  
 
Nu er en række virksomheder valgt, og forude 
venter møder med de udvalgte leverandører 
frem mod, at vi modtager de endelige tilbud.  
 
Tiden er også kommet til, at landsdelsprogram-
merne skal i gang med forberedelserne til be-
stilling af infrastruktur og løsninger. Det kan I 
læse mere om her. 

FLOT ANSØGERFELT 
Prækvalificeringen til begge udbud er netop af-
sluttet. FUT har udvalgt tre leverandører til in-
frastrukturen, fem til medarbejderløsningerne 
og otte til borgerløsningerne. Via pressemedde-
lelserne på vores hjemmeside kan du blive klo-
gere på prækvalifikationerne, og hvem der er 
gået videre.  
 
NU SKAL DER HOLDES MØDER 
De næste tre måneder afholder FUT møder 
med alle de udvalgte leverandører. Formålet 
med møderne om infrastrukturen er at sikre, at 
FUT stiller krav, der svarer til markedets evner. 
Formålet med møderne om løsningerne er at 
optimere tilbuddene. I begge tilfælde sker det, 
før de endelige tilbud fremsendes. Der er dead-
line for de endelige tilbud i henholdsvis juni og 
juli måned.  

 
 
FRIST FOR TILSAGN TIL INFRASTRUKTUR 
Kommuner og regioner skal inden medio juni 
2018 have givet bindende tilsagn til, om de vil 
være med i den fælles bestilling af infrastruktur. 
FUT anser primært tilslutningen som en formali-
tet, der dog skal i hus i god tid. Mere informa-
tion om selve bestillingsprocessen og lands-
delsprogrammernes rolle i den forbindelse føl-
ger i næste nyhedsbrev.  
 

 

KLÆDT PÅ TIL AT TRÆFFE BESLUTNING  
Flere landsdelsprogrammer har efterspurgt ma-
teriale om udbuddene, der kan deles bredt med 
beslutningstagere. Vi arbejder derfor på en    
pixibog med en kort introduktion til FUT, ud-
buddene og bestillingsprocessen.   
 
Pixibogen forventes færdig og rundsendt i løbet 
af marts. Indtil da henviser vi til FAQ’en om 
FUT, som kan findes på hjemmesiden: 
www.digst.dk/FUT  
 
VELKOMMEN TIL LONE HALLGREEN 

 
De næste måneder tid kører Christian Callsen 
og Lone Hallgreen parløb i overgangsfasen fra 
prækvalificering til gennemførselsprojektet. I lø-
bet af sommeren udvælges leverandørerne 
hvorefter Lone overtager som projektleder på 
selve gennemførselsprojektet.  
 
 

https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/forudsaetningsprojekter/faelles-udbud-af-telemedicin-fut/
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ERFAREN SUNDHEDS-IT-PROFIL  
Flere af jer kender muligvis allerede Lone Hall-
green. Med mere end 15 års erfaring fra regio-
nale og kommunale sundheds-it-projekter ved 
hun, hvad det handler om. I øjeblikket arbejder 
Lone på implementeringen af omsorgssystemet 
Cura i Københavns Kommune og har før det ar-
bejdet 10 år i Region Hovedstaden – blandt an-
det på Sundhedsjournalen – et RSI-samarbejde 
på tværs af fem regioner.  
 
Christian vil over de næste uger tage en snak 
med hver af landsdelene, og sammen lægge en 
plan for forårets proces for tildelingskriterier, 
deadlines og forberedelser. 
 
INFORMATIONSMØDE AFHOLDT 
Den 8. februar 2018 afholdt FUT et informati-
onsmøde for landsdelsprogrammerne i Aarhus.  
 
Informationsmødet havde særligt fokus på ind-
holdet i borger- og medarbejderløsningerne, 
samt de forberedende aktiviteter, som lands-
delsprogrammerne skal håndtere forud for og i 
forbindelse med bestilling af infrastruktur og 
løsninger. Præsentationen kan hentes her.  
 
Tak til alle, der deltog – og for jeres input, 
spørgsmål og den gode dialog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÆSTE NYHEDSBREV 
Næste nyhedsbrev udsendes i marts.  
 
På FUTs hjemmeside under Digitaliseringssty-
relsen kan du genfinde alle nyhedsbreve og 
finde mere information om udbuddene. 
 
 
De bedste hilsner 
 
Formandskabet for FUT, 
Mette Harbo og Christian Boel 
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