MEDARBEJDERLØSNINGER BESTILT!
de i dialog med CGI om den indledende afklaringsfase, der bl.a. har til formål at gennemgå
og præcisere leverandørens løsningsforslag.
Landsdelsprogrammerne er inviteret til at deltage i dele af afklaringsfasen.

Nyhedsbrev #11, d. 07.03.2019
Kære alle
Endnu en vigtig milepæl er nået: Rammeaftalerne for medarbejderløsningerne er nu taget i
brug og landsdelene har netop underskrevet
kontrakter med leverandøren CGI er om udvikling og levering af de telemedicinske medarbejderløsninger.
I dette nyhedsbrev samler vi op på projektet og
fortæller om de næste milepæle, der har betydning for jer.
UDVIKLINGSARBEJDET ER I GANG
Landsdelene i Øst- og Vestdanmark har gennemført en tildelingsproces, der har resulteret i,
at de to bestillerorganisationer har indgået leveranceaftaler med leverandøren CGI. Bestillingerne i de to landsdele omfatter tilsammen
samtlige 98 kommuner og 5 regioner.
Tildelingen er foregået efter en fast procedure,
hvor der er fastlagt individuelle kriterier og vurderinger af de tilbudte løsninger. FUT er allere-

TO NYE SAMARBEJDSORGANISATIONER
De to bestillerorganisationer har i forbindelse
med bestillingerne af medarbejderløsningerne
indgået samarbejdsaftaler med de deltagende
kommuner og regioner.
Samarbejdsaftalerne skal har til formål at regulere det samarbejde, som ligger bag ved en
fælles it-løsning i hhv. Øst og Vest-danmark.
Eksempelvis vilkår for videreudvikling, betaling,
udtrædelse mv. Samarbejdsorganisationerne
bliver herudover kommunerne og regionernes
indgang til FUT gennemførelsesprojektet og på
sigt den fælles systemforvaltning.
STATUS PÅ INFRASTUKTUREN
Udviklingen af den telemedicinske infrastruktur
kører efter planen og projektets første milepæl
forventes gennemført den 7. marts. Det omfatter godkendelse af beskrivelser og dokumentation af de snitflader, borger- og medarbejderløsninger skal anvende. En vigtig leverance, da
snitfladerne sørger for, at løsningerne kan tale
sammen.

.
WORKSHOP
NÆRMER SIG
Den 1. april 2019 afholder FUT og programledelserne i landsdelene en fælles workshop
vedr. pilotafprøvning, herunder drøftelse af
scope og deltagelse i pilotafprøvningen. Workshoppen afholdes i Århus og invitationerne er
sendt ud.
NYT MEDLEM I STYREGRUPPEN
Der har været udskiftning i FUT-styregruppen.
Arne Nicolajsen, Esbjerg Kommune. FUT takker for indsatsen og byder i stedet velkommen
til Anders Kjærulff fra Silkeborg Kommune.
NÆSTE SKRIDT
Næste skridt for landsdelsprogrammerne er
bestilling af borgerløsninger. Bestillingen skal
foretages omkring 1. juli. Yderligere information
om processen følger.
Fire ud af de fem leverandører på rammeaftalen for borgerløsninger udvikler snitfladen til
infrastrukturen allerede nu. For landsdelene
betyder det, at der ikke er nogen separat omkostning til integration, ved bestilling af en borgerløsning der allerede har en integration til
infrastrukturen.
Bedste hilsner
Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Kofoed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt

