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Telemedicin til hele Danmark 
Fem leverandører udvalgt i stort nationalt 
udbud af telemedicinske løsninger  

 
FUT indgår i dag rammeaftaler med fem leverandører af telemedicinske borgerløsninger og 
tre leverandører af telemedicinske medarbejderløsninger. Leverandørerne sikrer landets 98 
kommuner og fem regioner et bredt udvalg af løsninger, der skal understøtte den nationale 
udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.  
 
Den 3. december 2018 – I dag indgår FUT rammeaftaler med en række leverandører af 
telemedicinske borger- og medarbejderløsninger. De telemedicinske løsninger til borgere og 
medarbejdere skal sammen med den fælles telemedicinske infrastruktur understøtte udbredelsen 
af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i kommuner og regioner.  
 
Høje krav til løsningerne 
I 2017 modtog FUT i alt 27 ansøgninger fra kvalificerede leverandører til medarbejder- og 
borgerløsningerne, hvorefter feltet i februar 2018 blev indsnævret til 10 prækvalificerede 
leverandører. Fem leverandører af borgerløsninger er nu blevet endeligt udvalgt, hvoraf de tre 
også er blevet udvalgt som leverandør af medarbejderløsninger.  
 
Formålet med udbuddet har været at etablere en række rammeaftaler med forskellige leverandører 
af telemedicinske løsninger. Det har været vigtigt at understøtte en flerleverandørstrategi, både for 
at undgå monopollignende tilstande, men også for at sikre kommuner og regioner mulighed for 
selv at vælge mellem forskellige løsninger. 
 
”Det er med stor glæde, at vi i dag indgår otte rammeaftaler med fem forskellige leverandører. 
Kommuner og regioner har forskellige behov og ambitioner, og med rammeaftalerne har de 
mulighed for at vælge blandt et fleksibelt udvalg, der kan sikre lokalt tilpassede løsninger,” siger 
den ene halvdel af formandskabet for Fælles Udbud af Telemedicin, Mette Harbo. 
 
”De fem leverandører er nøje udvalgt efter omhyggelig bedømmelse af de indkomne tilbud på 
baggrund af de opstillede kriterier. Udover tidligere erfaring med sundhedsløsninger har det haft 
stor betydning, at leverandørerne også har kunne demonstrere, hvordan løsningerne på sigt kan 
skaleres til øvrige sygdomsområder,” siger Claus Wegener Kofoed, der udgør den anden halvdel 
af formandskabet for FUT. 
 
De udvalgte leverandører er: 
 

Telemedicinske medarbejderløsninger Telemedicinske borgerløsninger 

CGI CGI  

EWII Telecare  EWII Telecare  

KMD KMD 

 MedWare 

 Tunstall 

 
Aftalen med de fem leverandører er alle rammeaftaler, der foreløbigt strækker sig over fire år og 
forventes at være klar til drift medio 2020. 
 
”Med rammeaftalerne er der tale om et paradigmeskifte inden for udviklingen af telemedicinske 
løsninger i den offentlige sektor. Vi går fra mange små pilotafprøvninger til skalerbarhed og 
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ensartethed på tværs af sundhedsvæsnet – som bliver til glæde og gavn for både borgere og 
sundhedsfaglige medarbejdere i hele Danmark,” siger Mette Harbo.  
 
Hvad skal løsningerne kunne? 
Målet med en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere med KOL 
kommer til at opleve større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser – og en øget 
livskvalitet. 
 
De telemedicinske borgerløsninger gør det nemmere for borgere med KOL selv at tage aktiv del i 
behandlingen og håndtere deres sygdom. Løsningerne gør det muligt for borgeren at foretage 
målinger, fx af puls, vægt og iltmætning i eget hjem. Det giver mere tryghed, færre sygehusbesøg 
og større sygdomsindsigt.  
 
De telemedicinske medarbejderløsninger er et redskab til de sundhedsfaglige medarbejdere, så de 
løbende kan monitorere borgere med KOL. Ved hjælp af it-løsningerne kan den sundhedsfaglige 
kommunikere med borgeren og nemt og sikkert få adgang til borgerens målinger og svar på 
spørgeskemaer.  
 
Løsningerne kobles til den fælles telemedicinske infrastruktur, hvor alle telemedicinske data vil 
være tilgængelige for relevant sundhedspersonale. Det vil styrke sammenhængen og samarbejdet 
på tværs af hele sundhedsvæsenet. 
 
I 2020 går de udvalgte leverandører i gang med en test- og pilotfase, så alle får mulighed for at 
øve sig og forbedre løsningerne, inden infrastrukturen og løsningerne skal være klar til fuld drift i 
midten af 2020. 
 
Yderligere oplysninger  
Claus Wegener Kofoed 
It-direktør i Region Midtjylland og regional formand for FUT 
Telefon: 2112 5905 
E-mail: claus.kofoed@rm.dk   
 
Mette Harbo 
Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT  
Telefon: 51 24 08 98 
E-mail: E84W@suf.kk.dk 
 
Om FUT 
FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at 
gennemføre de fælles udbud af telemedicinsk infrastruktur og 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 medio 2020. 
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