
 

 

 

 

 

 

OM TO MÅNEDER TRYKKER VI PÅ PILOT 
 
                         Nyhedsbrev #15, d. 04.03.2020 

 
Kære alle 
I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om, 
at tidsplanen for FUT er justeret, om vellykkede 
brugervenlighedstest og om den kommende si-
muleringsworkshop i april måned.  
 

LØSNINGER LEVERES I TRE STEPS 

CGI, der står for at levere borger- og medarbej-
derløsningerne, har meddelt, at de ikke kan nå-
den aftalte tidsplan frem mod pilotafprøvningen. 
Derfor er det aftalt, at løsningerne vil blive leve-
ret i tre leverancer i stedet for en. Basisfunktio-
naliteten bliver klar primo maj som planlagt, 
mens anden leverance, der bl.a. omfatter vi-
deofunktionalitet, er klar primo juni. Medio au-
gust bliver de sidste funktionaliteter leveret. Det 
omfatter bl.a. bestillingsmodulet for service, 
support og logistik.  
  
PILOT FORLÆNGES MED EN MÅNED 
Som konsekvens af, at medarbejder- og bor-
gerløsningerne leveres i tre faser, afsluttes 
driftsprøven først til oktober 2020. Med godken-
delse af driftsprøven godkender FUT, at leve-
randøren har leveret det aftalte. Udskydelsen 
har den positive konsekvens, at pilotfasen for-
længes med en måned, fra maj til oktober 
2020. Det giver mulighed for at få flere borgere 

og medarbejdere til at teste løsningerne og det 
organisatoriske setup. 
 
FEEDBACK FRA DE SUNDHEDSFAGLIGE 
I februar afholdt CGI brugervenlighedstest af de 
telemedicinske løsninger, hvor sundhedsfaglige 
fra hele landet deltog. Modtagelsen var meget 
positiv, blandt andet udtaler Miranda Louise Mi-
chaelsen, som allerede arbejder som telemedi-
cinsk sygeplejerske i Esbjerg: ”Jeg er impone-
ret over, hvor god prototypen var - det er en rig-
tig fin løsning, I har fundet frem til.”  
 
Der har været sundhedsfaglige involveret i 
både udbud, udvikling og tests af de nye it-løs-
ninger fra start til slut for at sikre, at løsningerne 
taler direkte ind i den hverdag, som de skal 
være en del af. En kliniker, som har været med 
i FUT fra gennemførselsprojektets begyndelse, 
er sygeplejerske Mette Saksager fra Aalborg, 
som også arbejder med telemedicin:  
 
”Jeg er rigtig glad for at være en del af projek-
tet. Det er altafgørende, at vi sundhedsfaglige 
har været med hele vejen. Ellers er jeg bange 
for, at løsningerne ville have været for for-
tænkte og svære at gå til. Vi er kommet med in-
put til alt, fra hvordan ikoner skal se ud, til hvad 
det skal kunne. Jeg har også haft en udvikler 
fra CGI til følge mig en arbejdsdag, så han 
kunne få indsigt i vores arbejdsgange.” 

”Vi skal glæde os. Selvfølgelig kommer der sten 
på vejen, når systemet tages i brug, for det bli-
ver en kæmpe omvæltning – men vi klarer det 
sammen – og det bliver rigtig godt, når vi er i 
mål. Det er jeg ikke i tvivl om.  At få en lands-
dækkende løsning kommer til at betyde et stort 
kvalitetsløft i behandlingen af KOL-borgere.” 
 
INFRASTRUKTUREN NÆSTEN FÆRDIG 
Infrastrukturen er færdigudviklet og FUT er nu i 
fuld gang med at teste den. Dog bliver infra-
strukturen først rigtig interessant, når de tele-
medicinske løsninger kobles på, og hvor funkti-
onaliteterne i infrastrukturen tages i brug.  
 
VI TESTER ‘GO-LIVE’  
Den 3. april er FUT og udvalgte medarbejdere 
fra regioner og kommuner samlet til en simule-
ringsworkshop. Formålet er at teste de plan-
lagte processer, sagsgange og samarbejdsrela-
tioner mellem den kommende FUT systemfor-
valtning og de lokale support-organisationer, så 
virkelighedsnært som overhovedet muligt, in-
den vi går live. 
 
 
De bedste hilsner, 
 
Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Ko-
foed, og Per Buchwaldt 


