
Fælles Udvikling af Telemedicin 
Kommuner og Regioner i Danmark 

 
 
Q&A vedr. indkøb af telemedicinske 
medarbejderløsninger på FUT-ram-
meaftalen 
 
Mulige spørgsmål fra interessenter (Presse, Danske Regioner, KL, regioner, kommuner, lokale sty-
regrupper, politikere):  
 
 
Q: Hvorfor køber i en løsning både i Øst og Vest Danmark? 
A: Helt fra start har der været fuld opbakning til at vægte en flerleverandørstrategi, så ikke vi igen 
ender i samme situation, som kommunerne nu er på vej ud af med KMD. Samtidig har vi brug for 
et ensartet, sammenhængende sundhedsvæsen i hele landet. Udbuddet er derfor delt op i 3 mo-
duler. Først har vi indkøbt én fælles infrastruktur som alle 98 kommuner og 5 regioner er gået sam-
men om at købe. Infrastrukturen sikre ensartethed, sammenhæng og er generisk, så vi kan brug 
den til mange flere sygdomsområder end KOL. Infrastrukturen er også dyr, så finansieringen er af-
talt i ØA og belaster ikke direkte de lokale budgetter. For at bruge infrastrukturen skal man for 
hvert speciale (ex. KOL, diabetes eller hjerte) tilkøbe både en medarbejderløsning og en borger-
løsning. Derfor har vil lavet en rammeaftale med i alt 8 leverandører til løsningerne. Ideen med 
rammeaftalen er, at det skal være nemt, hurtigt og billigt at komme i gang og at flere leverandører 
på sigt kan udvikle parallelt. Når vi går sammen i indkøbsfællesskaber, så kommer en medarbej-
derløsning til at koste mellem 20.000 – 40.000 kr. for den enkelte kommune i indkøb. Cirka halvde-
len for en borgerløsning. Det er lidt tilfældigt, at vi første gang køber ind i hhv. en Øst og Vest. Men 
vi ved, at jyderne er længere fremme på telemedicinområdet særligt i kommunerne, så de vil for-
mentlig hurtigere være klar til at springe ud i næste område. Det vigtige er, at når vi hver især – el-
ler sammen - ruller videre, så sker det ensartet og på en fælles infrastruktur med samme høje kva-
litet. 
 
Q: Hvorfor skal man købe nye løsninger, hver gang man vil udvide? 
A: På sigt forventer både regioner og kommuner, at integrere infrastrukturen direkte ind i deres pa-
tient- og borgerjournal. Så undgår man helt de mange medarbejderløsninger og skal alene ind-
købe de billige borgerløsninger (app’). Det er en af fordelene ved, at vi bygger i moduler. Hvert mo-
dul kan konkurrenceudsættes og udskiftes eller erstattes løbende. Havde vi bygget én stor samlet 
løsning fra start ville vi frygte monopol, langsommere udvikling fra kun én leverandør og alt for stor 
afhængighed mellem de mange aktører, hvor alle skulle være klar på samme tid.  
 
Q: Hvorfor køber landsdelene to telemedicinske medarbejderløsninger?  
A: Landsdelene køber to telemedicinske medarbejderløsninger, fordi der er gennemført to uaf-
hængige tildelingsprocesser i hhv. Øst og Vestdanmark. At tildelingen i de to landsdele falder ud til 
samme leverandør, er et vilkår for den måde, som rammeaftalen er skruet sammen på.  
 
Q:Hvorfor køber landsdelene ikke bare en fælles telemedicinsk medarbejderløsning?  
A: Hvis der skal indkøbes en fælles bestilling af en medarbejderløsning for alle kommuner og regi-
oner, kræver det, at tildelingsprocessen går om og gennemføres i fællesskab.  
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Q:Hvilke konsekvenser vil det få, hvis processen skal gå om?  
A: Det forventes at tage seks uger at gennemføre en ny tildelingsproces. Herudover skal der ind-
gås nye samarbejdsaftaler med alle kommuner og regioner. Derudover vil der være risiko for en 
klage fra leverandørerne på rammeaftalen med krav om potentiel økonomisk kompensation, fordi 
én fælles bestilling underminerer ideen om en rammeaftale med flere leverandører.  
 
Q: Er det ikke FUTs opgave at koordinere indkøbet?  
A: FUT har indgået en rammeaftale med tre leverandører af medarbejderløsninger og har opstillet 
rammerne for bestillingerne via et systematisk tildelingsværktøj. Men det er landsdelene selv, der 
forud for bestilling med afsæt i deres forretningsmæssige behov og EOJ/EPJ-landskaber har be-
sluttet sig for at gå sammen om bestillingerne i henholdsvis Øst og Vest.  
 
Q: Hvorfor må landsdelene gå sammen før og ikke efter tildelingsprocessen har vist, at der 
peges på den samme leverandør?  
A: Tildelingsprocessen er defineret på forhånd, hvor der skal foretages en række valg med afsæt i 
forretningsmæssige behov. Her har landsdelene ikke nødvendigvis foretaget samme vægtninger 
og prioriteringer, men udfaldet har alligevel været, at der peges på samme leverandør.  
 
Rent juridisk kan man ikke afgive én bestilling på baggrund af to gennemførte tildelingsprocesser, 
så landsdelene har ganske enkelt ikke mulighed for det, med mindre tildelingsprocessen går om 
og foretages i fællesskab.  
 
 
Q: Hvordan kan det være, at de 98 kommuner og 5 regioner ikke går sammen om én medar-
bejderløsning? Det vil da give mere mening, både fra et samfundsøkonomisk og fra et tek-
nisk perspektiv? 
A: FUT har baseret udbud og rammeaftaler på en flerleverandørstrategi for at undgå monopollig-
nende tilstande og for at sikre et åbent marked, hvor kommuner og regioner har mulighed for selv 
at vælge mellem forskellige løsninger. Det skaber sund konkurrence og er på lang sigt billigere at 
have flere leverandører at vælge imellem for regioner og kommuner, end hvis alle er afhængige af 
én og samme leverandør.  
 
Q: Men det kan vel næppe kaldes en flerleverandørsstrategi, når de ved første bestilling 
vælger samme leverandør? 
A: Jo. Der er forsat tale om en rammeaftale med tre leverandører. At to bestillerorganisationer en-
der med at pege på samme leverandør af medarbejderløsningen til KOL, ændrer ikke ved at ud-
budsformen forsat lægger op til en flerleverandørstrategi. 
 
Styregruppen ønsker forsat at holde fast i visionen om en flerleverandørstrategi og mener ikke, at 
det vil være hensigtsmæssigt at skifte retning og starte tildelingsprocessen forfra, fordi det er ble-
vet kendt, at der peges på den samme leverandør i hhv. Øst og Vestdanmark.  
 
Rammeaftalerne løber over fire år. Kommuner og regioner har derfor de næste fire år mulighed for 
at anvende rammeaftalerne til indkøb af telemedicinske løsninger til andre sygdomsområder, der 
passer til specifikke behov.  
 
Q: Strider beslutningen om to bestillinger ikke imod de politiske vinde om ét samlet sund-
hedsvæsen, fælles løsninger og fælles indkøb?  
A: Hele ideen med FUT understøtter i høj grad visionen om et samlet sundhedsvæsen. Med et fæl-
lesnationalt udbud og indkøb af telemedicinsk infrastruktur og med fælles tværgående rammeafta-
ler for telemedicinske løsninger er vi allerede gået sammen på tværs af hele Danmark. Frem for at 
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købe ind 103 gange går vi sammen i 2 store fællesskaber på tværs af sektorer for at skabe ensar-
tethed i løsningerne og en sund økonomi.  

 

Q: Men får vi så ét samlet sundhedsvæsen, eller betyder indkøbet af de to løsninger, at vi 
får et i Øst og et i Vest??  

A: Den telemedicinske infrastruktur er netop med til at sikre, at de nødvendige telemedicinske data 
kan ses af relevante fagpersoner på tværs af sundhedsvæsenet. Med flere leverandører på ram-
meaftalerne for borger- og medarbejderløsninger skaber vi de bedste betingelser for et samlet 
sundhedsvæsen, ved at bevare fleksibiliteten og muligheden for at fremtidige løsninger kan tilpas-
ses de individuelle behov i kommuner og regioner.  
 
Q: Hvad er de økonomiske konsekvenser af at bestille to løsninger fra samme leverandør i 
stedet for en?  
A: Selvom der vil være økonomisk gevinst ved at bestille én løsning fremfor to, mener FUT, at for-
delene ved at fastholde de to bestillinger er væsentlige og opvejer ulemperne.  
 
Omkostningerne til indkøbene fordeles blandt mange aktører, og andelen for den enkelte kom-
mune / region er forholdsvis begrænset dvs. mellem 20.000 – 40.000 kr. for en medarbejderløs-
ning og ca. det halve for en borgerløsning for en kommune i mellemstørrelse.  
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Baggrund 
FUT-styregruppen besluttede i efteråret 2017, at udbuddet af de telemedicinske løsninger skulle 
understøtte en flerleverandørstrategi, hvor målet var at flere løsningsleverandører skulle kvalificere 
sig til at komme på en rammeaftale, som kan anvendes at regioner og kommuner.  
 
Udbuddet har resulteret i, at tre leverandører af medarbejderløsninger og fem leverandører af bor-
gerløsninger blev tildelt en rammeaftale.  
 
Hvorfor flerleverandørstrategi? 
Med flerleverandørstrategien kan vi undgå monopollignende tilstande og samtidig sikre et åbent 
marked, hvor kommuner og regioner har mulighed for selv at vælge mellem forskellige telemedi-
cinske løsninger, baseret på forretningsmæssige behov.  
 
Flerleverandørstrategien giver også mulighed for, at flere leverandører på sigt kan komme på ram-
meaftalen og tilbyde løsninger til andre sygdomsgrupper og indsatsområder, eksempelvis diabe-
tes-, hjerte- og kræftområdet. En flerleverandørstrategi giver konkurrencefordele og vurderes til på 
sigt at være mere økonomisk attraktivt for regioner og kommuner.  
 
Den telemedicinske infrastruktur bliver motorvejen for fremtidens telemedicin i Danmark og skal 
gøre det nemt for leverandører af de telemedicinske løsninger at integrere og understøtte teleme-
dicinske tilbud på tværs af hele sundhedsvæsenet. For at udnytte visionen og funktionaliteten bag 
den telemedicinske infrastruktur, understøttes af et åbent og bredt marked for telemedicinske løs-
ninger.  
 
Bestillinger 
Kommuner og regioner står netop over for at afgive de første bestillinger på medarbejderløsnin-
gerne på rammeaftalerne d. 14. februar 2019.   
 
Bestillingerne koordineres via de fem landsdelsprogrammer, der på vegne af kommuner og regio-
ner har gennemført en tildelingsproces, med afsæt i de vilkår som ligger til grund for FUT-ramme-
aftalerne. Rammeaftalerne gør det muligt, at flere myndigheder går sammen om en bestilling, og 
prismodellen for indkøbet er en fastprismodel, uanset hvor mange myndigheder, der går sammen 
om en bestilling.   
 
Tildelingsprocessen har bestået af en række trin: 1) Vægtning af en række kriterier, med afsæt i 
forretningsmæssige behov, 2) Beslutning om tilkøb af ydelser og leverancer, eksempelvis tilkøb af 
ekstra produktionsmiljøer og testmiljøer, og til sidst er der foretaget en 3) Kvalitativ vurdering af de 
tilbudte medarbejderløsninger på rammeaftalen.   
 
Tildelingen er gennemført via et tildelingsværktøj, som FUT har stillet til rådighed. 
 
Landsdelene i Øst- og Vestdanmark har – uafhængigt af hinanden – gennemført en tildelingspro-
ces, der har resulteret i, at Øst- og Vestdanmark kommer til at indgå hver sin leveranceaftale med 
samme leverandør. Tildelingen er foregået helt efter bogen, og der har ikke været nogen aftale el-
ler intention om, at de to landsdele skulle vælge samme løsning. Det er alene sket ud fra individu-
elle vægtninger af de opstillede kriterier i rammeudbuddet. 
 
Borgerløsninger 
Bestillingerne af medarbejderløsningerne er kun første runde, næste skridt for landsdelsprogram-
merne er bestilling af borgerløsninger. Her skal der afgives bestilling d. 6. juni 2019. 
 
 



Fælles Udbud af Telemedicin 
Kommuner og Regioner i Danmark 

 5 

Hvorfor skal der afgives to forskellige bestillinger? Hvorfor kan Øst- og Vestdanmark ikke 
gå sammen om én fælles bestilling? 
Det vil være et brud på principperne for tildelingen på rammeaftalen, hvis der afgives én samlet 
fælles bestilling på medarbejderløsning, på baggrund af de to separate gennemførte tildelingspro-
cesser. 
 
Hvis ønsket er at afgive én fælles bestilling på en løsning for alle landets kommuner og regioner, 
skal tildelingsprocessen gennemføres på ny, i fællesskab på tværs af hele landet, hvor der opstil-
les fælles vægtningskriterier og evalueringer på tværs af landets kommuner og regioner.  
 
Endvidere skal der indgås nye samarbejdsaftaler, til at regulere samarbejdet og de forpligtelser, 
som den fælles medarbejderløsning afføder. Landsdelsprogrammerne har netop udfærdiget og ud-
sendt samarbejdsaftaler, der omfatter bestillingen i hhv. Øst- og Vestdanmark.  
 
Hvis der skal gennemføres en ny tildelingsproces for alle landets 98 kommuner og 5 regioner, vil 
det forsinke projektet yderligere med ca. 6 uger. Det rykker ved tidsplanen for både udvikling af 
medarbejderløsninger og den telemedicinske infrastruktur (test af løsninger) og i sidste ende udrul-
ning af det telemedicinske tilbud i kommuner og regioner.  
 
 


