
 

 

 

NY TIDSPLAN FOR FUT LIGGER KLAR 
 

                          Nyhedsbrev #13, d. 04.09.2019 
 

Kære alle 
 
Vi håber, at I har nydt sommeren og er kommet 
godt i gang igen med de lokale forberedelser.  
 
I dette nyhedsbrev kan I læse om projektets ak-
tuelle aktiviteter, udviklingsplaner og test af løs-
ningerne, samt kommende fællesaktiviteter for 
FUT og landsdelsprogrammerne.  
 
Herudover orienterer vi om de nærmere detaljer 
for den forsinkelse, som vi meldte ud inden 
sommerferien, og hvad den betyder for jeres 
implementeringsplanlægning.  
 
 
 

TIDSPLAN SKUDT MED 2 MÅNEDER 
Som vi skrev i nyhedsbrevet i juli måned, har vi 
været nødt til at forlænge projektet, fordi den te-
lemedicinske infrastruktur ikke kan gøre brug af 
en public cloud-løsning til blandt andet opbeva-
ring af de telemedicinske data. I stedet bygges 
et driftsmiljø og det betyder, at projektet forlæn-
ges med ca. to måneder. 

 

Ændringen i planen betyder også, at tidsperio-
den for pilot nu er planlagt fra d. 4. maj- 26. juni 
2020, og pr. 1. juli er løsningerne og infrastruk-
turen klar til drift. Endelige datoer og aktiviteter 
koordineres med programledelserne. 

 
Set fra den positive side, giver forlængelsen le-
verandørerne længere tid til udvikling. Det bety-
der, at vi får en mere robust udviklingsplan, 
som leverandørerne har udtrykt tilfredshed 
med.  
 
Den nye tidsplan for FUT er vedhæftet. 

 

WORKSHOP VEDR. BRUGERSTYRING  
Alle landsdelsprogramledelser er inviteret til en 
workshop d. 25. september 2019, hvor bruger-
styring er på dagsordenen.  
 
Brugerstyring handler om hvordan en organisa-
tion kan styre medarbejdernes adgang og ret-
tigheder til it-løsninger. Planen er, at det er de 

enkelte kommuner / regioner, der skal styre de-
res egne medarbejderes adgange til medarbej-
derløsningen.  
 
Efter workshoppen udsender FUT en vejled-
ning, der beskriver hvad den enkelte organisa-
tion skal iværksætte for at FUT-løsningerne kan 
integreres til den lokale brugerstyring.  
 
BORGERLØSNING VALGT 
Indkøbsmyndighed Øst- og Vestdanmark har 
nu underskrevet kontrakter med CGI om leve-
ring af borgerløsninger. Afklaringsfasen, der er 
den indledende fase for samarbejdet, hvor 
eventuelle uklarheder i kontrakten, tilpasninger 
mv. identificeres og aftales, er gennemført i et 
samarbejde mellem landsdelsprogrammerne, 
FUT-projektet og CGI. Afklaringsfasen gav ikke 
anledning til store justeringer og udviklingsar-
bejdet af borgerløsningen er nu godt i gang. 

 
LÆS MERE 
På FUTs hjemmeside under Digitaliseringssty-
relsen kan du finde mere information og gen-
læse tidligere nyhedsbreve og pressemeddelel-
ser. 
 
 
Mange venlige hilsner 
 
Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Ko-
foed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt 

https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-KOL/Forudsaetningsprojekter/Faelles-rammeudbud
https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Udbredelse-af-telemedicin-til-borgere-med-KOL/Forudsaetningsprojekter/Faelles-rammeudbud


 

 

 
 
Justeret tidsplan for FUT:  


