
 

 

 

 

NY PLAN FOR KOL-LØSNINGERNE  
 

                         Nyhedsbrev #17, maj 2021 
Kære alle 
 
Efter længere tids pause, kommer her et ny-
hedsbrev fra FUT, hvor I bl.a. kan læse om den 
seneste status på KOL-løsningerne og samar-
bejdet med en ny leverandør.  
 

Samarbejdet afsluttet med CGI 

Leverandøren CGI og FUT har efter gensidig 
aftale i marts 2021 besluttet at afslutte samar-
bejdet om udvikling af telemedicinske løsninger 
til borgere med KOL.  
 
FUT og CGI har sammen vurderet, at det ikke 
er muligt at komme i mål sammen indenfor ri-
melig tid og økonomi. Alle kommuner og regio-
ner er orienteret herom via KL og Danske Regi-
oner. Afslutningen af samarbejdet med CGI be-
tyder også, at de to indkøbsmyndigheder, der 
har varetaget kontrakten med CGI, ophører.  
 
 
NY PLAN FOR KOL-LØSNINGERNE 
Selvom FUT og CGI ikke kom i mål med udvik-
lingen af de telemedicinske løsninger, har FUT 
fået vigtig viden og erfaringer, som kan bruges 
fremadrettet.  
Den telemedicinske infrastruktur er i drift og 
venter således blot på, at de telemedicinske 

løsninger bliver klar, så det telemedicinske til-
bud til borgere med KOL kan gå i drift i regioner 
og kommuner.   
 
FUT-projektet er godt i gang med at afklare og 
forberede, hvordan FUT kommer i mål med 
KOL-løsninger. Planen er at indgå et agilt pro-
jektforløb med en leverandør med henblik på 
anskaffelse af borger- og medarbejderløsnin-
ger.   
Udviklingen vil ske i et tæt samarbejde med kli-
nikere og koordination over mod den telemedi-
cinske infrastruktur. Den foreløbige tidsplan er 
at løsningerne er klar til pilotafprøvning i løbet 
af efteråret 2022.  
 
TELEMEDICIN TIL BORGERE MED HJERTE-
SVIGT 
De kommende løsninger til borgere og medar-
bejdere til KOL forventes at kunne understøtte 
borgere med hjertesvigt. Det er dog vigtigt at 
understrege, at FUT for sidstnævnte patient-
gruppe håndterer en teknisk løsning til KOL 
som forventes at kunne dække basis i forhold til 
Hjertesvigt. Det organisatoriske og samarbejds-
aftaler af hjertesvigt patienter skal aftales lokalt. 
 
 
 
 
 

UDVIKLING AF ET KLINISK ADMINISTRA-
TIVT MODUL PÅ FUT-INFRASTRUKTUREN  
Parallelt med udviklingen af KOL-løsninger ud-
vides FUT-infrastrukturen med et generisk Kli-
nisk Administrativt Modul.  
Klinisk Administrativt Modul omfatter den funkti-
onalit, der skal bygge de telemedicinske forløb, 
spørgeskemaer og planer. Det er målet at, mo-
dulet bliver så generisk og fleksibelt, at løsnin-
ger til KOL og kommende telemedicinske løs-
ninger, fx Kommunal Pro, Hjerter, Telesår, kan 
anvende modulet. Dermed gøres de telemedi-
cinske løsninger ’slankere’ og nemmere at ud-
vikle.  
Udviklingen af Klinisk Administrativt Modul er 
under opstarts, og det forventes færdigudviklet 
primo 2022.    
 
INVOLVERING AF LANDSDELENE 
En af de ting, som landsdelene har peget på i 
forbindelse med evalueringen af FUT-projektet, 
er behovet for en tæt koordination mellem 
landsdelene, kommuner, ambulatorier og FUT-
projektet.  
Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
se på hvordan landsdelene løbende involveres, 
og hvordan kommuner og regioner er godt in-
formeret om udviklingsprocessen 
 
De bedste hilsner, 
Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Ko-
foed, og Per Buchwaldt 


