
 

 

 

FUT PÅ TUR
 

 
            
            Nyhedsbrev #7, 4.5.2018 

 
Her – i det syvende nyhedsbrev fra FUT – kan I 
blandt andet læse om de afholdte dialog-runder 
med leverandører til infrastrukturen og om an-
befalinger til bestilling af løsninger.  
 
Derudover skal vi i FUT-projektledelsen på tur 
rundt i landet for at møde regioner og kommu-
ner fra de forskellige landsdelsprogrammer – vi 
ser frem til at møde jer.  
 
Sidst men ikke mindst husk, at der er deadline 
på de underskrevne tilslutningsaftaler 22. juni.  
 
 
 

 
 
PÅ RUNDTUR I LANDET 
På opfordring fra landsdelsprogrammerne kom-
mer FUT-projektledelsen på tur i landsdelene 
den 8. og 9. maj. 
 
Mere præcist arrangeres et møde i Østdan-
mark, for landsdelsprogrammerne i Hovedsta-
den og Sjælland, og et i Vestdanmark, for 
landsdelsprogrammerne Nord-, Syd- og Midtjyl-
land.  
 
Landsdelene står selv for de praktiske forbere-
delser, herunder at invitere kommuner og regio-
ner. FUT er i løbende dialog om indholdet for 
de to informationsdage.  
 
 
STATUS PÅ UDBUD 1: INFRASTRUKTUR 
FUT har afholdt to dialogrunder med hver af de 
tre udpegede dialogdeltagere. Dialogrunderne 
er gået rigtigt godt. I den første runde fokuse-
rede vi på at få markedsinput til kravspecifikati-
onen, FUT skal udarbejde.  
 
FUT havde forinden møderne udsendt et over-
ordnet udkast og skal nu færdiggøre kravspeci-
fikationen på baggrund af input. Den anden dia-
logrunde fokuserede på at få markedsinput til  
 
 
 
 

leverancevilkårene. Det vil sige, blandt andet 
kontraktform, tidsplaner, prøver og modellen for  
leverandørens betaling. FUT skal nu gøre kon-
trakt og bilag færdige på baggrund af input. 
 
STATUS PÅ UDBUD 2: LØSNINGER 
FUT har modtaget de indledende tilbud fra de 
tilbudsgivere, der blev prækvalificeret i februar 
2018 (Nyhedsbrev #6).  
 
Netop nu læser FUT alle tilbuddene igennem 
og holder forhandlingsmøder med de enkelte 
leverandører i maj 2018. Efter forhandlingsmø-
derne skal tilbudsgiverne ajourføre deres tilbud 
og afgive endelige tilbud i starten af juli 2018. 
 
 
TILSLUTNINGSAFTALE INFRASTRUKTUR 
Udbuddet af infrastruktur er nu så langt, at der 
skal gives endeligt tilsagn fra kommuner og re-
gioner om deltagelse i den fælles bestilling af 
den telemedicinske infrastruktur.  
 
Med tilslutningsaftalen giver kommuner og regi-
oner bindende tilsagn til, at Region Midtjylland 
som udbudsførende organisation kan indgå le-
veranceaftale om levering af infrastrukturen. 
Leveranceaftalen indgås, efter at leverandøren 
af infrastrukturen er valgt i juli.  
 
 



 

 

Samtidig forpligter man sig til at anvende infra-
strukturen, ud fra de vilkår, der er beskrevet i til-
slutningsaftalen, herunder de økonomiske vil-
kår.  
 
Landsdelsprogrammerne har ansvaret for at vi-
dereformidle tilslutningsaftalen til kommuner og 
regionen samt at indhente underskrevne tilslut-
ningsaftaler.  
 
FUT skal have de underskrevne tilslutnings-
aftaler i hænde senest 22. juni 2018. 
 
 
ANBEFALINGER TIL BESTILLING 
Mens FUT står for en samlet bestilling af én fæ-
les telemedicinsk infrastruktur, er det anbefalin-
gen fra FUT-styregruppen, at landsdelspro-
grammerne koordinerer bestillinger af borger-
løsninger. 
 
Det er således op til de enkelte landsdelspro-
grammer at afklare, om regionen og kommu-
nerne i landsdelen skal gå efter et fælles ind-
køb af en borgerløsning.  
 
Hvad angår bestilling af medarbejderløsninger 
afventes dialogmøder med leverandører i star-
ten af maj, for anbefalinger til den mest hen-
sigtsmæssige koordination og bestilling af med-
arbejderløsninger.  
 
Det er forventningen, at FUT kan orientere 
mere herom på informationsmøderne.  
 
FRA UDBUD TIL GENNEMFØRSEL    
FUT udbudsprojektet afsluttes i september 
2018, når der er indgået rammeaftaler med le-
verandører af infrastruktur, medarbejderløsnin-
ger og borgerløsninger.  

 
Selvom FUT står for Fælles Udbud af Teleme-
dicin, er vi blevet rigtig glade for navnet. Derfor 
bruger vi navnet i den næste projektfase – gen-
nemførelsesfasen, nu som Fælles Udviklings-
projekt af Telemedicin.  
 
Udviklingsprojektet skal varetage udvikling og 
leverance af den fælles infrastruktur samt de te-
lemedicinske løsninger, der bestilles til KOL 
over rammekontrakterne.  
 
Organiseringen og ansvarsfordelingen for pro-
jektet er under afklaring. Det er dog besluttet, at 
styregruppen for FUT fortsætter uændret. 
Landsdelsprogrammerne orienteres når organi-
seringen og ansvarsfordelingen er endeligt fast-
lagt.  
 
PIXI OM FUT 
FUT har på opfordring fra landsdelsprogram-
merne udarbejdet en pixi-bog om FUT, der gi-
ver en introduktion til FUT, infrastrukturen og 
medarbejder- og borgerløsningerne (se bilag).  
 
Pixi-bogen findes på FUT-hjemmesiden og kan 
frit anvendes.  
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