
 

 

 

 

 

 

ET ÅR MED FUT I 
 

                         Nyhedsbrev #10, d. 20.12.2018 
 

Kære alle 
 
Det har været et begivenhedsrigt år – og ikke 
mindst afslutningen på det. Leverandørerne af 
de telemedicinske løsninger og infrastrukturen 
er nu udpeget, og vi går ind i en ny projektfase: 
Gennemførsel.  
 
I dette nyhedsbrev samler vi op på udbudspro-
jektet og fortæller om de næste milepæle, der 
har betydning for landsdelsprogrammerne.   
 
DET STÅR SKREVET MED BLÆK 
De fælles udbud af telemedicin er nu afsluttet 
og leverandørerne på rammeaftalerne for hhv. 
de telemedicinske løsninger og infrastrukturen 
er offentliggjort.  

I det nye år, når bestillingerne er gennemført, 
igangsættes udvikling, test og levering af den 
telemedicinske infrastruktur og løsninger. 
 

FRA PAUSE TIL PLAY 

Der er to forhold, som har forsinket den oprin-
delige tidsplan for udbuddene. Først bad de 
prækvalificerede infrastruktur-leverandører om 
mere tid til at udarbejde tilbud. Det lyttede vi til, 
så vi kunne få nogle gode, kvalificerede tilbud.  

 

Det andet forhold var, at tilbuddene på infra-
strukturen blev dyrere end estimeret. Derfor 
skulle vi sikre os, at vi fortsat havde den for-
nødne politiske opbakning i regioner og kom-
muner, selvom økonomien ændrede sig.  
 

De politiske mandater er nu i hus og i starten af 
december kunne vi endelig lave tildelingen til 
de vindende leverandører.  

 
TID TIL BESTILLING 
Det er nu tid til, at I kan begynde forberedelser-
ne til tildeling og bestilling af medarbejderløs-
ninger.  
For at bestille på rammeaftalerne, skal I lave en 
evaluering ved hjælp af det tildelingsværktøj, 
som er udarbejdet af FUT.  
 
Inden jul modtager landsdelsprogrammerne en 
opdateret version af tildelingsværktøjet. Her vil I 

også få adgang til de tre tilbud for medarbejder-
løsningerne, som I skal bruge til at lave evalue-
ringen. 
 
Deadline for bestillinger er: 
 

 14. februar 2019: Deadline for bestilling 
af medarbejderløsninger. 
 

 6. juni 2019: Deadline for bestilling af 
borgerløsninger. 
 

FUT står for en fælles bestilling af den teleme-
dicinske infrastruktur 
 
 
WORKSHOP I MARTS 
I det nye år får I en invitation til en fælles work-
shop for landsdelene. Temaet forventes at blive 
planlægning af tests og pilot med brugerne.   
  
GOD JUL  
Året er ved at gå på hæld, og vi vil gerne benyt-
te lejligheden til at sige tak for jeres opbakning 
til udbudsprojektet. Vi ser frem til det videre 
samarbejde!  
 
Rigtig god jul og godt nytår. 
 
Styregruppen for FUT,  
Mette Harbo, Claus Kofoed, Arne Nikolajsen og 
Per Buchwaldt 


