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Forståelsespapir vedr. indkøb af fælles telemedicinsk infrastruktur, 
medarbejder- og borgerløsninger samt gennemførelsesprojekt i regi 
af det Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) 

Baggrund  
Samtlige regioner og kommuner er for første gang nogensinde gået sammen om et 
fælles udbud af en telemedicinsk infrastruktur og telemedicinske løsninger. Dette ud-
bud går under betegnelsen Fælles Udbud af Telemedicin – eller FUT.  

Formålet er at skabe sammenhængende forløb for patienterne/borgerne, i første om-
gang for alle lungepatienter med svær KOL, men på sigt også andre sygdoms- og ple-
jeområder.  

Det fælles udbud sker i forlængelse af ØA18 aftalen vedr. den landsdækkende udbre-
delse af telemedicin til KOL-borgere.  

Danske Regioner og KL har lagt vægt på, at der med FUT-udbuddet anskaffes en fælles 
generisk infrastruktur for telemedicinske løsninger. Parterne er således enige om at 
ville fremme brugen af telemedicin til relevante patient- og borgergrupper med hen-
blik på at sikre øget nærhed, kvalitet, tryghed og tilgængelighed for de berørte bor-
gere.  

 

Anskaffelse af fælles og generisk telemedicinsk infrastruktur samt medarbejder- og 

borgerrettede løsninger 

Danske Regioner og KL er enige om at kommuner og regioner i fællesskab anskaffer 

en fælles telemedicinsk infrastruktur. Udgifterne finansieres 70/30 pct. af hhv. regio-

ner og kommuner. 

Indkøb af medarbejderrettede og borgerrettede løsninger i relation til KOL aftales de-
centralt. 
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Gennemførelsesprojekt 
Udgifter på anslået op til 10 mio. kr. til det samlede gennemførelsesprojekt for etable-
ring af infrastruktur og opkobling af KOL-løsninger finansieres 65/35 pct. af hhv. regi-
oner og kommuner. 

Danske Regioner og KL er enige om, at kommuner og regioner i fællesskab finansierer 
gennemførselsprojektet for infrastrukturen og løsninger. Løsninger er omfattet af gen-
nemførelsesprojektet såfremt:  

- Man køber ind på rammeaftalerne (de tre medarbejderrettede løsninger og fem 

borgerløsninger) fra FUT. 

- Man indkøber tværsektorielt, dvs. at der skal være minimum 1 region og 1 kom-

mune, som vælger en given løsning – men dette kan godt være på tværs af lands-

dele.  
- Man følger de tidsfrister for afgivning af bestillinger, som FUT udstikker, dvs. man 

kan ikke tilslutte sig de fælles bestillinger på et senere tidspunkt. 

Regioner og kommuner, som vælger at stå udenfor de fælles indkøb, finansierer selv 

anskaffelse, gennemførelsesprojekt, drift og systemforvaltning samt opkobling af egne 

løsninger til FUT-infrastrukturen, medarbejderrettede løsninger og borgerløsninger.  

 

Drift og systemforvaltning 

De løbende udgifter til drift- og systemforvaltning af den fælles infrastruktur finansie-

res med 65/35 pct. af udgifterne hertil for hhv. regioner og kommuner. Sårjournalen 

inkluderes hurtigst muligt. Udgiftsfordelingen til drift- og systemforvaltningen af den 

fælles infrastruktur evalueres og genforhandles med udgangspunkt i gevinstfordelin-

gen, når sårjournalen kobles på.  


