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Kære Landsdele 
Det har været nogle hektiske uger både for jer og for FUT, jeg vil prøve her at opsummere 

nogle aktuelle emner fra FUT 

  

Medarbejderløsning 

Jeg vil ikke informere yderligere om FUT’s afvisning af Tunstall Health anmodning om 

prisreduktion, det tænker jeg I alle har følt i jeres eget arbejde (Sorry) 

 Men jeg vil rigtigt gerne have, at I så snart I har tildelt en leverandør giver mig 

information om:  

o Hvilken leverandør 

o Om I har stillet ekstra krav til løsningen 

 Det vil være jer der, når I er klar med en vinder ringer til denne og oplyser om, at I har 

valgt denne leverandør  

o Anders har lovet at udforme et bud på en standardtekst som I kan bruge i en 

opfølgningsmail til leverandøren 

  

Afklaringsfase for medarbejderløsning 

 Styregruppen nikkede på styregruppemødet den 29. februar til processen med, at FUT 

arrangerer afklaringsworkshop. 

 FUT vil hurtigst muligt informere jer så I har mulighed for at byde ind med relevante 

deltagere.  

o Som udgangspunkt kan hver landsdel være repræsenteret med én 

deltager/workshop, men I kan også vælge at være færre. 

 Så snart I har oplyst om jeres leverandørvalg kontakter FUT (Torben som er 

delprojektleder for løsningsprojektet) leverandøren/ne mhp. at programsætte 

afklaringsfasen 

 I vil blive informeret om detaljer vedr. de enkelte workshops så snart vi har snakket 

med leverandøren/ne, så I har mulighed for at allokere de relevante deltagere 

 Hvis I, i løbet af jeres evaluering har opsamlet tvivlsspørgsmål til den valgte 

leverandørs tilbud, så er det vigtigt at I kontakter Torben eller mig så vi kan få det 

programsat i afklaringsfasen. 

 Jeg foreslår et videomøde med jer, Torben og mig inden vi aftaler workshops med 

leverandøren. Jeg tror ikke vi har tid til et fysisk møde og foreslår derfor et videomøde. 

Torben og jeg har bolden i forhold til at indkalde, men det er nok ikke muligt at få alle 

med pga. vinterferie. 

  
  

Styregruppemødet den 29. februar 

Udover punktet vedr. medarbejderløsning, afklaringsfasen og prisreduktion, var der efter min 

vurdering kun et punkt der kan påvirke Landsdelene. 

 Styregruppen drøftede muligheden for kun at lave én bestilling hvis Vest og Øst 

alligevel vælger samme leverandør. 

Styregruppen fastholdt to bestillinger bl.a. med begrundelser om  

o Rammeaftalens vision om flerleverandørstrategi 

o Det giver i forhold til landets EPJ landskab god mening at fastholde de to 

bestillinger 

o Derudover vil det være tidskrævende at lave en samarbejdsaftale for hele 

Danmark samt en ny evaluering 

Der vil blive udarbejdet en Q&A der argumentere for at der afgives to bestillinger også 

selvom det måske viser sig det er til en og samme leverandør, den hører I mere om. 

  

Jeg ved, at mange af jer efterspørger informationer fra FUT styregruppemøderne og mit 

forslag er, at jeg forhåndsbooker jer alle til et videomøde (ca. 1 time) efter hvert FUT 



styregruppemøde. Jeg kender alle styregruppe datoerne frem til april 2020, så hvis I kan 

acceptere, at jeg indkalder jer uden doodle, så vil jeg straks gå i gang med bookninger. 

 


