NYT FRA FUT: UDBUD 1 ER OFFENTLIGGJORT
Nyhedsbrev #4,
30.11.2017
Velkommen til fjerde nyhedsbrev, hvor projektet
netop har nået en væsentlig milepæl – det første udbud er offentliggjort!
UDBUD AF INFRASTRUKTUR
Den 29. november 2017 blev udbud 1 for telemedicinsk infrastruktur gjort offentligt tilgængeligt.
Det er en meget vigtig milepæl for FUT-projektet – nu ruller processen, og vi er selvfølgelig
spændte på reaktionerne fra leverandørmarkedet og ikke mindst på, hvor mange tilbud, vi får.
Fristen for prækvalifikation er den 25. januar
2018. Læs mere om offentliggørelsen på hjemmesiden.
Udbudsmaterialet kan ses på EU-Supply her
(kræver ikke tilmelding).
I forbindelse med offentliggørelsen er potentielle leverandører inviteret til et informationsmøde d. 4. december 2017. Og vi oplever allerede nu en stor opbakning.

UDBUD AF LØSNINGER
Udbuddet af de telemedicinske løsninger forventes bekendtgjort ca. 18. december 2017.
DIALOGMØDE FOR LANDSDELSPROGRAMMERNE

FUT inviterer landsdelsprogrammer til et dialogmøde i januar 2018. Mere information om tid og
sted følger snarest.
Formålet 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.

struktur og løsninger kan benyttes af flere fagområder. I første omgang dækker FUTs to udbud kun telemedicin, der skal understøtte behandlingen af patienter med svær KOL, men
målet er at rulle løsningen ud til andre sygdomsområder efterfølgende.
2. Hvordan sikrer I inddragelse af klinikerne? FUT har blandt andet afholdt informationsworkshop for klinikere i oktober. Her var repræsentanter for alle regioner, flere fagområder
og professioner inviteret til en faglig diskussion
og vurdering af indholdet i udbuddet om løsningerne. Input er taget med i udbudsmaterialet.

Programledelserne i alle landsdelsprogrammer
vil modtage en invitation fra FUT-sekretariatet.
SPØRGSMÅL SIDEN SIDST
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. Så samler vi op på spørgsmålene i
næste måneds nyhedsbrev.
TO SKARPE
1. Hvilke sygdomsområder er omfavnet af
FUT? Fra flere sider er der efterspurgt at infra-

NÆSTE NYHEDSBREV
Næste nyhedsbrev udsendes inden juleferien.
På FUTs hjemmeside under Digitaliseringsstyrelsen kan du genfinde alle nyhedsbreve og
finde mere information om udbuddene.
De bedste hilsner
Formandskabet for FUT,
Mette Harbo og Christian Boel

