
 

 

 
 

GODT NYT(ÅR) FRA FUT: UDBUD 2 ER I LUFTEN  
 

Nyhedsbrev #5, d. 05.01.2018 
 

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye 
år. I dette femte nyhedsbrev kan I læse om 
FUT-projektets fremgang og anden store mile-
pæl – udbud 2 som vi offentliggjorde, lige inden 
julen satte ind for alvor.  
 
UDBUD AF LØSNINGER  
I slutningen af november blev udbuddet af en 
landsdækkende infrastruktur til telemedicinsk 
hjemmemonitorering offentliggjort.  
Den 22. december kom turen til de telemedicin-
ske løsninger målrettet borgere og medarbej-
dere.  
 

De nye løsninger skal sikre øget tryghed, bru-
gervenlighed og være med til at skabe smartere 
behandling og bedre sammenhæng mellem 
sundhedsvæsenets sektorer.  
Læs mere om offentliggørelsen og se presse-
meddelelsen på hjemmesiden.  
Det er muligt at tilgå udbudsmaterialet for 
begge udbud her: infrastrukturen (link) og løs-
ningerne (link). 
Fristen for prækvalifikation til udbud 1 er den 8. 
januar 2018, til udbud 2 den 22. januar 2018. 
 
OPMÆRKSOMHED FRA LEVERANDØRER 
I begyndelsen af december måned afholdt FUT 
et leverandørmøde, hvor vi fortalte om ønsker 
og krav til udbuddene. Her oplevede vi en bred 
opmærksomhed fra leverandørmarkedet med 
over 100 deltagere.  
 
KOM TIL DIALOGMØDE D. 8. FEBRUAR   
Alle landsdelsprogrammer inviteres til et dialog-
møde d. 8. februar 2018 i Aarhus N på Kold-
kærgård.  
Formålet med mødet er at drøfte snitfladerne 
mellem FUT og landsdelsprogrammerne for på 
den måde at give jer det bedste afsæt for de 
tekniske forberedelser, som allerede nu bør 
igangsættes lokalt – bl.a. proces for bestilling af 
løsninger.  
Programledelserne i alle landsdelsprogrammer 
vil modtage en invitation fra FUT-sekretariatet. 

NÅR UDBUDDENE ER OVERSTÅET 
Telemedicin forudsætter, at sundhedsvæsenet 
kan arbejde på tværs af sektorer, og at vi for-
mår at nedbryde siloer, hvis vi for alvor skal hø-
ste gevinsterne og sikre et sammenhængende 
patientforløb.  
Det kræver ikke blot et fælles udbud af infra-
struktur og løsninger – skal vi lykkes med im-
plementeringen er det altafgørende, at udbud-
dene bliver efterfulgt af en vellykket udviklings-
fase, og at vi får udarbejdet en fleksibel og ef-
fektiv governance-model, der kan medvirke til 
at samle og styre udbuddene for alle landets 
fem regioner og 98 kommuner. 
I løbet af foråret kommer I til at høre mere om 
hvordan udviklingsfasen og styringsmodellen 
for de fælles løsninger tiltænkes.  
 
NÆSTE NYHEDSBREV 
Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af ja-
nuar. 
  
På FUTs hjemmeside under Digitaliseringssty-
relsen kan du genfinde alle nyhedsbreve og 
finde mere information om udbuddene. 
 
De bedste hilsner 
 
Formandskabet for FUT, 
Mette Harbo og Christian Boel 
 


