
 

 

 

 

 

 

FUT-LØSNINGERNE FORSINKES 
 

                         Nyhedsbrev #16, juli 2020 
 

Kære alle 
 
I det sidste nyhedsbrev fra FUT inden sommer-
ferien kan I blandt andet læse om den forsin-
kelse, som har ramt løsnings-projektet og som 
får betydning for implementeringen i kommuner 
og regioner.  
 

COVID-19 OG FUT-PROJEKTET 

Selvom Danmark har været lukket ned, så har 
FUT-projektet holdt dampen oppe hele foråret. 
Lige som resten af Danmark, har alt foregået 
virtuelt – og her har FUT-projektet muligvis haft 
et forspring, da projektdeltagere kommer fra 
hele landet og videomøder har været et vilkår 
helt fra projektets start.   
 
Alligevel er der en række ting, der er blevet ud-
skudt pga. COVID-19:  
 
- Simuleringsworkshop udskudt til 19. okto-

ber 2020, da det ikke er muligt at gennem-
føre virtuelt  

- Stormøder med piloter og undervisning 
 
 
LØSNINGERNE ER FORSINKET 
CGI, der er leverandør af de telemedicinske 
løsninger til borgere og medarbejdere kan ikke 

levere løsningerne inden sommerferien som 
planlagt. Det skyldes, at kvaliteten af løsnin-
gerne pt. ikke er god nok til, at løsningerne kan 
indgå i en pilotafprøvning med borgere og kli-
nisk personale. 
 
Efter planen skulle CGI have gennemført en 
overtagelsesprøve d. 26. juni 2020. FUT-styre-
gruppen er i dialog med CGI om en ny tidsplan 
og det er forventningen, at overtagelsesprøven 
kommer til at ligge i uge 43, hvor størstedelen 
af løsningernes funktionalitet er klar til at blive 
afprøvet. Resten leveres i hhv. uge 48 og uge 
5, 2021.  
 
Forsinkelsen får jo desværre konsekvenser for 
implementeringen i kommuner og regioner og 
FUT-projektet går i dialog med de enkelte 
landsdele om de nye implementeringsplaner. 
 
LOKAL FORBEREDELSE AF BRUGERSTY-
RING 
I løbet af foråret har FUT afholdt en række (vir-
tuelle) møder med alle pilotkommuner og -regi-
oner. Fokus for møderne har været den lokale 
it-opgave ift. brugerstyring og klargøring over 
mod FUT-løsningerne.  
 
Landsdelene opfordres til allerede nu at forbe-
rede de resterende kommuner på opgaverne. 
FUT-projektet udarbejder relevante vejlednin-

ger og materiale, der kan understøtte kommu-
nerne og regionerne med den lokale it-opgave 
ift. forberedelse til implementeringen FUT-løs-
ningerne  
 
DATABEHANDLERAFTALER UDSENDT  
Den fælles systemforvaltning har udskudt ud-
sendelsen af den endelige databehandleraftale 
og samarbejdsaftale. Det er forventningen, at 
aftalerne udsendes til de fem landsdelspro-
grammer i starten af juli måned. 
 
Landsdelsprogrammerne skal herefter sørge for 
at videresende og indhente underskrevne data-
behandleraftaler og samarbejdsaftaler fra den 
enkelte kommune og region. Fristen for frem-
sendelse af underskrevne databehandleraftaler 
er d. 15. september 2020.  
 
NY HJEMMESIDE FOR FUT  
Den fælles Systemforvaltning har fået en ny 
hjemmeside (link). Siden bliver opdateret lø-
bende med information om infrastruktur og løs-
ninger og den governance, der skal understøtte 
den fælles systemforvaltning.  
 
 
De bedste hilsner, 
 
Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Ko-
foed, og Per Buchwaldt 

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/Systemforvaltning/

