
 

 

 

 

FUT GØR KLAR TIL DRIFT I 2020 
 

                          Nyhedsbrev #14, d. 20.12.2019 
 

Kære alle 
 
Med 2020 nærmer vi os kulminationen på flere 
års arbejde. Det er året, hvor den telemedicin-
ske infrastruktur og it-løsningerne til borgere og 
medarbejdere færdigudvikles, testes og sættes 
i drift i alle landets kommuner og regioner. I 
dette nyhedsbrev kan du læse om seneste nyt 
fra FUT. 
 
IT-ANSVARLIGE ER MED OMBORD 

I løbet af december måned har over 200 it-an-
svarlige fra hele landet deltaget i stormøder, 
hvor FUT-projektet har informeret om centrale 
tekniske funktionaliteter og opgaver. 
 
Fokus for møderne var den lokale it-opgave og 
FUT blev mødt af et stort engagement fra de 

fremmødte. Den lokale it-opgave handler bl.a. 
om konfiguration og opsætning i forhold til bru-
gerstyring og porte til video samt it-sikkerhed. 
FUT udsender vejledninger til landsdelspro-
grammerne vedr. de lokale it-opgaver i løbet af 
foråret 2020. 
 

VI GLÆDER OS TIL PILOT  
Pilotprojektet begynder som planlagt den 4. maj 
og glider automatisk over i en driftsprøve ultimo 
august 2020. FUT har i samarbejde med lands-
delsprogramledelserne valgt at forlænge piloten 
for at teste løsningerne med så mange brugere 
som muligt. Jo flere brugere, der kommer på, jo 
mere gennemtestet vil løsningerne være for fejl 
og mangler inden fuld drift i september. Samti-
dig giver det mere tid til konfiguration af bruger-
styring og opsætning af løsningerne for regio-
ner og kommuner. Konkret er det besluttet i 
FUT-styregruppen, at godkendelsen af drifts-
prøven er udskudt fra primo juli til slut-august.  
 
SYSTEMFORVALTNINGEN ETABLERES 
Sekretariatet for den fælles systemforvaltning af 
infrastrukturen og it-løsningerne, der placeres i 
Region Midtjylland, har været etableret et års 
tid.  
 
I takt med at implementeringen nærmer sig, og 
infrastrukturen og løsningerne skal overgå til 
drift, fastlægges systemforvaltningens opgaver. 

I løbet af januar måned besøger systemforvalt-
ningen support- funktionerne i de fem landsdele  
 
Formålet er bl.a. en drøftelse og gensidig for-
ventningsafstemning af det kommende samar-
bejde mellem support og systemforvaltningen.   
 

FUT IMPLEMENTERINGSPAKKER 
Den første implementeringspakke er netop ud-
sendt – med en introduktion til alle pakker samt 
kommende implementeringsopgaver.  
 
Formålet med pakkerne er at informere og vej-
lede de implementerings- og it-ansvarlige lø-
bende, så den enkelte kommune og region kan 
nå de tekniske forberedelser i tide. Implemente-
ringspakkerne udsendes til programledelserne i 
de fem landsdele og det er de enkelte lands-
delsprogrammer, der er ansvarlige for at videre-
formidle og eventuelt tilpasse indholdet til lokale 
behov. 
 
LÆS MERE 
På FUTs hjemmeside kan I du finde mere infor-
mation og genlæse tidligere nyhedsbreve og 
pressemeddelelser. 
 
Med ønsket om en god jul og godt nytår, 
 
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
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