Infomøde og underskrifter

Nyhedsbrev #2, 18.08.2017
Sommeren er veloverstået, og vi er i fuld gang
med gøre klar til de forestående udbud. Vi offentliggør informationer ultimo august 2017.
SÆT X:
Informationsmøde 6. september 2017 i
København fra kl. 10.00-14.00
Som annonceret afholder vi et fælles informationsmøde primært for landsdelsprogrammerne i
forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet.
På mødet der være en introduktion til udbudsorganisationen FUT, en gennemgang af det forventede indhold af de to udbud, med efterfølgende dialog med landsdelsprogrammerne.

REMINDER:
Har vi modtaget jeres underskrift?
Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev er det afgørende, at kommuner og regioner skriver under
på den tilslutningsaftale, som vi har udsendt via
landsdelsprogrammerne, for at deltage i udbuddet og for efterfølgende at kunne anvende rammeaftalerne.

IMPLEMENTERING KAN FORBEREDES NU
Der er en række forberedende aktiviteter, som
med fordel allerede nu kan påbegyndes, for at
de lokale implementeringsorganisationer, kommuner og regioner, bliver klar til at underskrive
rammeaftaler i sommeren 2018, og efterfølgende gennemføre den tekniske implementering.

Udbuddet er det første fælles regionale og
kommunale udbud. Med gennemførsel af udbuddet får regioner og kommuner mulighed for
fælles løsninger på tværs af Danmark. Udbuddet vil resultere i nye muligheder for at dele
data på tværs – både geografisk og sektorielt.
Når alle kommuner og regioner går sammen,
skaber vi samtidigt en meget stærk og attraktiv
spiller over for leverandørerne.

De forberedende aktiviteter handler fx om at
forberede de lokale it-afdelinger og en overvejelse af lokale tilvalg af optioner. På informationsmødet præsenteres et oplæg til dette forberedende arbejde, og der lægges op til en dialog
mellem landsdelsprogrammerne om et muligt
samarbejde.

DEADLINE
Deadline for at sende de sidste underskrifter
ind er 15. september 2017. Indhentningen og
fremsendelsen af tilslutningsaftalerne fra de enkelte kommuner og regioner koordineres via de
fem landsdelsprogrammer.
Har I spørgsmål i den forbindelse, er I velkomne til at kontakte projektet v/Christian Callsen (cc@optimumit.dk).

INVITATION I MØDEKALENDEREN
Der er udsendt en elektronisk mødeindkaldelse
til alle landsdelsprogrammer via programlederne. Accepterer I denne, er I automatisk tilmeldt arrangementet, der foregår hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Sjællandsgade i København.

SPØRGSMÅL SIDEN SIDST:
Q&A
Hvis I har spørgsmål til udbuddet, eller hvis der
er andre emner fra nyhedsbrevet I savner mere
information om, kan I skrive tilbage på denne
mail. Skriv SPØRGSMÅL i emnelinjen. Så samler vi op på spørgsmålene i en Q&A (Question
& Answers) i næste måneds nyhedsbrev.
Q: Når en kommune/region underskriver tilslutningsaftalen, hvad forpligter de sig så
til?
A: Ved underskrift af tilslutningsaftalen giver
man den udbudsansvarlige organisation (Region Midtjylland) ret til på kommunen/regionens
vegne at gennemføre et EU-udbud (tilslutningsaftalens punkt 4.1) og indgå en rammeaftale
med de tildelte leverandører (tilslutningsaftalens punkt 5.1).
En rammeaftale indeholder i sig selv ikke en
konkret bestilling, men giver mulighed for det.
Kommunen/regionen er således ikke forpligtet
til at afgive en bestilling via rammeaftalen (tilslutningsaftalens punkt 4.2). Kommunen/regionen kan derfor selv anskaffe de ønskede leverancer/ydelser (tilslutningsaftalens punkt 4.2)
hvis man måtte ønske dette.

Q: Er det reelt en forudsætning, at man indgår i udbuddet, for at man som kommune og
region kan opfylde økonomiaftalen for
2018?
A: Det er vores vurdering, at det vil være vanskeligt – men dog ikke umuligt – at opfylde kravet, der er forbundet med ØA18-aftalen om en
fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur,
og som også kan anvendes til andre patientgrupper, uden at medvirke i udbuddet.

NÆSTE NYHEDSBREV
Næste nyhedsbrev modtager du efter informationsmødet den 6. september.
På FUT’s hjemmeside hos Digitaliseringsstyrelsen kan du genfinde alle nyhedsbreve samt
mere information om udbudene.

I praksis vil det dog formentligt kræve, at man
gennemfører et udbud af en infrastruktur, svarende til det vi er ved at lave i fællesskab. Formelt er det derfor ikke en reel forudsætning,
men man vil ende med at duplikere arbejdet
med sit eget udbud.

De bedste hilsener fra FUT,
Christian Callsen
Projektleder for Fælles Udbud af Telemedicin

Selve udbudsprocessen er finansieret via midler, der er afsat i forbindelse med regionernes
og kommunernes økonomiaftaler. Der kommer
således ikke en regning for gennemførelsen af
selve udbuddet, hvis man tilslutter sig udbuddet.
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