NATIONAL OPBAKNING TIL FÆLLES INFRASTRUKTUR
TILSLUTNING TIL FÆLLES INFRASTRUKTUR
Alle kommuner og regioner – på nær én enkelt
kommune, der forventer at give tilsagn efter sommerferien – har nu givet endeligt tilsagn til at
være med i den fælles bestilling af den telemedicinske infrastruktur.
Det er vi – i FUT – naturligvis meget glade for!

Nyhedsbrev #8, 5.7.2018
Dette er det sidste nyhedsbrev fra FUT, inden
sommerferien for alvor rammer.
Først og fremmest er vi meget stolte over at
kunne fortælle, at alle kommuner og regioner –
på nær én, der udestår – nu har givet bindende
tilsagn til at være med i den fælles bestilling af
én telemedicinsk infrastruktur!
I nyhedsbrevet kan du også læse om den justerede tidsplan, og hvad den betyder for landsdelsprogrammerne og implementeringen af løsningerne.
Til sidst får du en status på det fælles gennemførelsesprojekt, som starter i september.

Den fælles bestilling af en telemedicinsk infrastruktur gennemføres, så snart leverandøren af
infrastruktur er valgt ultimo august.
FUT-sekretariatet sørger for at sende kopier af
de underskrevne tilslutningsaftaler retur til landsdelsprogrammerne i løbet af august måned. Herefter har landsdelsprogrammerne ansvar for at
sende aftalerne retur til de respektive regioner og
kommuner.

BESTILLING AF LØSNINGER
FUT har nu haft dialogmøder med de prækvalificerede leverandører af medarbejderløsninger.
Her blev det klart, at der ikke er nogen afhængighed mellem kommunale og regionale fagsystemer
og koordineringen af bestillinger af medarbejderløsninger. Det betyder i bund og grund, at der ikke
er nogen fordele ved, at fx kommuner med det

samme fagsystem går sammen om en medarbejderløsning.
På den baggrund lægges der op til, at:
•

Hvert landsdelsprogram har ansvaret for at
koordinere anskaffelser af henholdsvis borger- og medarbejderløsninger

•

Forud for endelig afgivelse af bestilling, koordinerer landsdelsprogrammerne på tværs
med henblik på færrest mulige bestillinger
samlet set.

Alle landsdelsprogrammer har givet tilsagn om,
at der bestilles en medarbejderløsning pr.
landsdel.
NY TIDSPLAN
De tre prækvalificerede leverandører af infrastrukturen har uafhængigt tilkendegivet, at tidsfristen for tilbudsgivning er stram. De har efterspurgt mere tid til at udarbejde et tilfredsstillende tilbud, der opfylder de opstillede krav.
FUT-styregruppen har valgt at imødekomme leverandørernes ønske ud fra en vurdering af, at
der var stor risiko for, at leverandørerne ikke
ville byde på opgaven, hvis tidsfristen var for
stram.

FUT har derfor truffet beslutning om at forlænge
tilbudsfristen med 4 uger. Herudover er leveringstiden for løsningerne forlænget 8 uger.
Bestilling af medarbejderløsninger kan derfor
tidligst ske fra den 6. november 2018, og bestilling af borgerløsning kan tidligst ske fra den
25. februar 2019. Hurtig bestilling af løsninger
er en forudsætning for, at de samlede tidsplaner
kan overholdes af FUT.
Den nye tidsplan betyder, at landsdelsprogrammerne først kan gå i gang med at implementere
de nye løsninger i januar 2020. Den organisatoriske pilotafprøvning går i gang omkring september 2019 og afsluttes december 2019.

landsdelsprogrammerne er i tæt dialog gennem
hele projektperioden. FUT er derfor i dialog med
de enkelte landsdelsprogrammer om et indledende møde efter ferien om rammerne for det
kommende samarbejde.

VEJLEDNING PÅ VEJ
Landsdelene har efterspurgt hjælp fra FUT til den
kommende evaluering af løsninger på rammeaftalerne, inden de skal afgive bestillinger.

Bilag: Justeret tidsplan for FUT

FUT udarbejder derfor en vejledning med forslag
til proces og med en beskrivelse af, hvad landsdelene bør overveje i forbindelse med deres bestilling.

GENNEMFØRELSESPROJEKT GÅR IGANG

Vejledningen udsendes til landsdelsprogrammerne i slutningen af august.

Gennemførelsesprojektet, der efterfølger udbudsprojektet og skal varetage udvikling, test og
levering af infrastrukturen og løsninger på rammeaftalerne, går officielt i gang den 1. september 2018.
Etableringen af projektet er allerede i fuld gang.
Blandt andet er udpegningen af ressourcer i
kommuner og regioner godt i gang, fx de tekniske og kliniske kompetencer, der skal indgå i
projektet.
Så vidt det er muligt, vil projektdeltagerne fra
udbudsfasen også deltage i gennemførelsesprojektet for at sikre størst mulig kontinuitet.
Samarbejdet mellem gennemførelsesprojektet i
FUT og landsdelsprogrammerne har stor betydning for projektet. Det er vigtigt, at FUT og

De bedste hilsner
Styregruppen for FUT,
Mette Harbo, Christian Boel, Arne Nikolajsen
og Per Buchwaldt

