
 

 

 

SÅ ER DER HUL IGENNEM MELLEM  
INFRASTRUKTUR OG LØSNINGER 

                          Nyhedsbrev #12, d. 03.07.2019 
 

Kære alle 
 
Sommerferien er ved at være over os, og det er 
tid til en status fra FUT. Vi samler op på projek-
tet, som blandt andet tæller bestillinger af bor-
gerløsning og en vellykket integrationstest. 
 
Gennemførelsesprojektet har indtil nu fulgt den 
aftalte tidsplan, men vi er løbet ind i en mindre 
forsinkelse, som vi allerede nu gerne vil orien-
tere jer om. Dette på trods af, at de endelige 
detaljer og konsekvenser for jer endnu ikke er 
helt klarlagte.  
 
 
 

 

 

DER ER HUL IGENNEM 

FUT har gennemført en af de helt store mile-
pæle, nemlig integrationsprøven. Milepælen be-
tyder, at der nu er ”hul igennem” fra medarbej-
derløsningen og infrastrukturen samt fra bor-
gerløsningerne og infrastrukturen.  
 
4 af de 5 leverandører på rammeaftalen for bor-
gerløsningen, der har valgt at gennemføre inte-
grationsleverancen, Tunstall, (og tidligere Ewii), 
CGI og Medware, har alle bestået integrations-
prøven med rigtig gode resultater. Med andre 
ord, har vi nu bevist, at borgerens monitore-
ringsdata kan nås fra borgerløsningerne, via in-
frastrukturen og vises i medarbejderløsnin-
gerne. Dermed er noget af den mest grundlæg-
gende og væsentligste funktionalitet på plads. 
 
BORGERLØSNINGER BESTILT  
De to bestillerorganisationer i Øst- og Vestdan-
mark har endnu en gang gennemført en evalu-
eringsproces – denne gang for de telemedicin-
ske borgerløsninger på FUT-rammeaftalerne.  
 
Til trods for to uafhængige evalueringer, er det 
leverandøren CGI der får tildelt leveranceafta-
len med begge landsdele. Leverandøren har 
fået besked, og kontrakten underskrives i star-
ten af august.  

 
 
JUSTERING AF TIDSPLAN OG BUDGET 
Den telemedicinske infrastruktur, der skal sikre 
ensartethed og sammenhæng og opbevare de 
monitoreringsdata, der opsamles og vises via 
de telemedicinske løsninger til medarbejdere 
og borgere, kommer ikke til at gøre brug af pub-
lic cloud, som der har været planer om.  
 
I stedet benyttes optionen i kontrakten med le-
verandøren, således at der etableres et drifts-
miljø (on premise). Den ændrede driftsløsning 
får konsekvenser for projektets samlede tids-
plan og økonomi. 
 

Projektet er aktuelt i gang med at vurdere de 
samlede konsekvenser og melder det ud, så 
snart disse er endeligt kendte. Det forventes, at 
landsdelene orienteres herom i august.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DATABEHANDLERAFTALER  

Den enkelte kommune eller region, der har mo-
nitoreringsansvaret for en borger i det telemedi-
cinske tilbud, har også dataansvaret.  
 
Region Midtjylland skal varetage den fælles sy-
stemforvaltning for den telemedicinske infra-
struktur og for borger- og medarbejderløsnin-
ger. Derfor skal der indgås databehandleraftaler 
mellem hver kommune / region og Region 
Midtjylland.  
 
Der tages afsæt i den fællesoffentlige databe-
handleraftale-skabelon og FUT forventer at ud-
sende aftalen – via de fem landsdelsprogram-
mer – til samtlige kommuner og regioner i okto-
ber / november 2019.  

 
 
STATUS FOR MEDARBEJDERLØSNING 
CGI er i fuld gang med at udvikle den telemedi-
cinske medarbejderløsning.  
 
I dette link kan man se en kort video om CGIs 
eksisterende standardløsning til medarbejdere, 
som FUT-løsningen tager afsæt i.  
 
Det skal dog understreges, at den endelige 
medarbejderløsning til KOL vil blive udviklet 
yderligere og derfor se lidt anderledes ud, når 
den idriftsættes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WORKSHOP MED LANDSDELENE  
I september måned afholder FUT og landsdels-
programledelserne en workshop om de tekni-
ske forberedelser lokalt, forud for implemente-
ringen i den enkelte kommune og region.  
 
Det drejer sig bl.a. om mulighederne for auto-
matisk brugerstyring og logning. Landsdelspro-
grammerne har ansvaret for at videreformidle 
relevant information til kommuner og regioner.  
 
 
LEVERANDØRMØDE 
I slutningen af april afholdt FUT et åbent leve-
randørmøde i samarbejde med Welfare Tech. 

 

Der var stor interesse for mødet og særligt fra 
de leverandører, der ikke er omfattet af FUT-
rammeaftalerne, var der et ønske om at få ind-
blik i snitfladerne for infrastrukturen, så de kan 
designe deres løsninger rigtigt fra start til fx an-
dre sygdomsråder end KOL.  

 

Systematic, der er leverandør af den telemedi-
cinske infrastruktur, har efterfølgende givet mu-
lighed for læseadgang til leverandører. Der 
kommer mere information herom på FUTs 
hjemmeside (link)   

 

 
Rigtig god sommerferie. 
 
Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Ko-
foed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt 
 
 

https://vimeo.com/cgicynergi/review/321257028/2bd0dec3c4
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/faelles-udbud-af-telemedicin-fut/
https://digst.dk/digital-service/digital-velfaerd/telemedicin-kol/faelles-udbud-af-telemedicin-fut/

