NYT FRA FUT: UNDERSKRIFTER I HUS
JUSTERING AF UDBUDDETS TIDSPLAN
FUT har justeret tidsplanen for de to udbud. Udbuddet af den telemedicinske infrastruktur bekendtgøres
nu 27/11-2017, og udbuddet af de telemedicinske
løsninger bekendtgøres 18/12-2017. Det betyder, at
tidspunktet for bestilling af løsninger udskydes til
senere i 2018. Der udsendes en detaljeret tidsplan i
næste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev #3, 29.09.2017
Kære Landsdelsprogrammer
Tak for den store opbakning til informationsmødet
for landsdelsprogrammerne den 6. september og
ikke mindst for den gode dialog, hvor både forventninger og bekymringer blev vendt.
Vi har samlet al information fra dagen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvis du er interesseret i
at genlæse oplæg og materiale.

DER ER FULD TILSLUTNING TIL UDBUDDET!
Vi har modtaget tilkendegivelser fra samtlige kommuner og regioner til udbuddene! Dermed kan alle
landets 98 kommuner og 5 regioner udnytte udbuddene til anskaffelse af telemedicinske løsninger
baseret på en fælles telemedicinsk infrastruktur.
Vi er meget glade for den store opbakning fra jer.
17 i

FÆLLES TEKNISK FORBEREDELSE
På informationsmødet var der opbakning fra alle
landsdelsprogrammer til at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal have fokus på teknisk forberedelse. Første møde bliver 25. oktober 2017, med
deltagelse fra alle landsdelsprogrammer.
FAGPERSONER TAGES MED PÅ RÅD
For at sikre at de telemedicinske løsninger, der udvikles, tilgodeser sundhedsfaglige behov, har
FUT håndplukket en række dygtige sundhedsfaglige
medarbejdere fra kommuner og regioner i hele landet, til at kvalificere kravspecifikationen. Fagpersonerne skal give vigtige input til brugerrejser og er
med til at kvalificere udbudsmaterialet.
SPØRGSMÅL SIDEN SIDST
Hvis I har spørgsmål til FUT eller hvis der er emner,
I savner mere information om, kan I skrive til projektleder Christian Callsen (cc@optimumit.dk). Skriv
SPØRGSMÅL i emnelinjen. Så samler vi op på
spørgsmålene i en Q&A (spørgsmål & svar) i næste
måneds nyhedsbrev.
Q: Kan vi bruge de telemedicinske løsninger,
som vi allerede har indkøbt?
A: Som udgangspunkt kan alle løsninger benyttes
fremover – dog vil det kræve, at leverandøren inte-

grerer løsningen til infrastrukturen, hvis det skal
kunne dele borgerrelaterede oplysninger nationalt.
Løsninger, der er helt selvstændige og dermed ikke
skal dele oplysninger med andre systemer, bør kunne fortsætte som hidtil – f.eks. løsninger til selvhjælp
eller forebyggelse. Dog vil det være en fordel for det
samlede overblik, at alle løsninger integreres til den
telemedicinske infrastruktur på længere sigt.
Q: Hvilke krav stiller Økonomiaftalen 2016 til
integrationen af fagsystemer?
A: Der er i økonomiaftalen ikke stillet noget krav om,
at kommuner og regioner skal integrere deres fagsystemer til hverken national infrastruktur eller den
telemedicinske infrastruktur, som vi er i gang med at
bygge. En integration vil dog oftest være til stor gavn
for de sundhedsfaglige, der skal varetage den telemedicinske behandling.
Q: Hvem varetager systemforvaltningen af den
telemedicinske infrastruktur?
A: Det er besluttet, at Region Midtjylland skal varetage systemforvaltningsopgaven. Det kommer til at
betyde, at Region Midtjylland efter idriftsættelsen er
ansvarlig for at sikre god drift og den videre styring
på vegne af alle kommuner og regioner.
NÆSTE NYHEDSBREV
Næste nyhedsbrev modtager du i oktober. Genfind
tidligere nyhedsbreve på FUTs hjemmeside.
De bedste hilsner
Formandskabet for FUT,
Mette Harbo og Christian Boel

