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VELKOMMEN 
Dette er det første af en række nyhedsbreve fra 
Fælles Udbud af Telemedicin (FUT).  
 
FUT 
FUT er organisationen, der gennemfører 
processen for det fælles udbud af 
telemedicinske løsninger, der har afsæt i 
Økonomiaftalerne 2018 mellem staten, 
kommuner og regioner. I dette og kommende 
nyhedsbreve vil vi informere om de seneste 
beslutninger og deadlines samt fremdrift i 
forhold til udbudsprocessen. 
 

INTRODUKTION TIL FÆLLES UDBUD AF 
TELEMEDICIN 
Staten, kommuner og regioner har aftalt at ud-
rulle telemedicinsk hjemmemonitorering til bor-
gere med KOL senest ved udgangen af 2019. 
FUT hjælper landsdelsprogrammerne med at 
anskaffe fælles it-løsninger, som gør det lettere 
for borgere og sundhedsfaglige at bruge tele-
medicin – også på tværs af sundhedsvæsenets 
sektorer.  
 
 
FUT er et vigtigt fælles initiativ, taget af landets 
kommuner og regioner, for at forbedre borger-
nes velfærd – i første omgang for landets bor-
gere med KOL. Det er forventningen, at andre 
sygdomsområder kan gøre brug af de fælles 
løsninger, i takt med at brugen af telemedicin 
udvides til flere målgrupper.  
 
 
SÅDAN SER UDBUDSORGANISATIONEN UD 
Etableringen af udbudsorganisationen FUT er 
nu på plads. Der er nedsat en styregruppe med 
6 deltagere og en udbudsgruppe med 6 delta-
gere fra hhv. kommuner, regioner, PLO og sta-
ten. Der nedsættes desuden en brugergruppe 
med sundhedsfaglige, der har kendskab til te-
lemedicin. 
 

Udbudsprocessen ledes af en ekstern projekt-
leder, Christian Callsen. Christian kommer fra 
OptimumIT og har solid erfaring fra tidligere 
udbudsprocesser og udvikling af it-løsninger. 
Udbudsorganisationens opgave er at specifice-
re og gennemføre et udbud baseret på det for-
arbejde, der er udført i 1. halvår 2017. 
 
 
SCOPE FOR UDBUDDET 
Udbuddet består af tre dele: en borgerdel og en 
medarbejderdel (betegnet telemedicinske løs-
ninger), og en del, der omfatter en fælles infra-
struktur. Med udbuddet etableres rammeaftaler 
for alle tre dele, der efterfølgende bl.a. kan be-
nyttes til at realisere tilbuddet om hjemmemoni-
torering til borgere med KOL. Den fælles infra-
struktur er fælles byggeklodser, som alle tele-
medicinske løsninger kan benytte sig af på 
tværs af sektorer mellem sundhedsfaglige. 
Byggeklodserne bliver ikke kun udviklet til at 
understøtte udrulning af hjemmemonitorering til 
borgere med KOL, men også andre sygdoms-
områder. 
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TIDSPLAN FOR UDBUDDET 
Udbredelsen af en telemedicinsk løsning til 
borgere med KOL skal allerede være fuldt im-
plementeret ved udgangen af 2019. Derfor har 
vi en ambitiøs plan foran os. For at sikre ud-
budsmaterialets kvalitet og at selve udbudspro-
cessen forløber bedst muligt, er tidspunktet for 
offentliggørelse af udbuddene udskudt med 3 
måneder, i forhold til de datoer, der tidligere er 
udmeldt. 
 
 
Offentliggørelsen af udbuddet af den telemedi-
cinske infrastruktur sker primo oktober. Udbud-
det af de telemedicinske løsninger offentliggø-
res til november 2017. Vi forventer, at der kan 
indgås rammeaftaler i henholdsvis juni 2018 og 
juli 2018. 
 
 
Efter udbuddets gennemførsel vil der være en 
udviklings- og tilpasningsperiode, samt en kort 
pilotperiode til afprøvning. Primo juli 2019 for-
venter vi at have driftsklare løsninger, der er 
klar til fuld opskalering. I løbet af august 2017 
konsolideres denne foreløbige tidsplan for ud-
buddene og det videre forløb.  
 

 
INFORMATIONSMØDE PÅ TRAPPERNE 
Vi afholder et informationsmøde for landsdels-
programmerne i forbindelse med offentliggørel-
sen af udbuddet. Her præsenteres indholdet og 
rammerne for udbuddene. Invitation og dato for 
informationsmødet følger efter sommerferien. 
 
VIGTIGT: INDSAMLING AF UNDERSKRIFTER 
Alle kommuner og regioner skal skrive under på 
deltagelsen i udbuddet for efterfølgende at 
kunne indgå og anvende rammeaftalerne. 
Landsdelsprogrammerne får ansvaret for at 
sikre underskrifterne fra de enkelte organisatio-
ner. Der udsendes tilslutningsaftale og følge-
brev udsendes til regioner og kommuner i juli 
2017. Landsdelsprogrammerne orienteres i 
forbindelse med udsendelsen af tilslutningsafta-
le og følgebrev. 
 
Alle underskrifter skal være udbudsorganisatio-
nen i hænde senest medio september 2017.  
 
 
 
 

 
LOKAL FORBEREDELSE OG SNITFLADER 
TIL UDBUDDET  
Sidst men ikke mindst, kan vi fortælle, at vi 
planlægger en proces til efteråret, hvor ud-
budsorganisationen i samarbejde med lands-
delsprogrammerne præciserer snittet mellem 
udbuddet og den lokale forberedelse og foran-
kring. Herunder behovet for lokal organisering, 
afklaring af optioner mv. Vi forventer desuden 
konkret at bistå med en præcisering af, hvilke 
opgaver I med fordel kan igangsætte lokalt pa-
rallelt med udbuddet.  
 
 
 
 
Rigtig god sommer, 
 
Christian Callsen 
Projektleder for Fælles Udbud af Telemedicin 
 


