
 

 

TI NYHEDSBREV – DECEMBER 2014 

 

 
Julen er over os, og år 2014 går på hæld. Tiden er kommet til at ønske dig og din 
familie en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Vi takker for indsatsen i 2014 og 
ser frem til et nyt og spændende 2015! 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Regeringens nye vækstplan 
Regeringen har lanceret en ny vækstplan for digitalisering, der skal skabe vækst i hele 
Danmark. Vækstplanen begrænser sig ikke til rammevilkår for et enkelt erhverv, men 
sigter bredt på, hvordan et digitalt løft skal skabe vækst og konkurrencedygtighed i 
hele erhvervslivet.  
 
IT-Branchen, DI ITEK, Teleindustrien, Dansk IT, Dansk Erhverv og 
vækstteamformanden ser overordnet positivt på planen.  

Telebranchen savner dog øget politisk fokus på at sikre incitamenter til at foretage 
investeringer i den digitale infrastruktur. 

Der er brug for massive investeringer i milliardklassen hvert eneste år for at sikre en 
god digital infrastruktur i Danmark. Men det kræver stabile og forudsigelige 
rammevilkår – og en ambitiøs politik for at fjerne barrierer og stimulere efterspørgslen 
og anvendelsen af digitale tjenester. 
 
Læs mere her om branchens holdning m.v. her: http://www.teleindu.dk/manglende-
fokus-pa-investeringer/  
 
Læs vækstplanen m.m. her:  
http://www.teleindu.dk/regeringens-vaekstplan/  



 
 
 
Effektivisering til 800 mio. kr. 
En ny analyse udarbejdet for teleindustrien belyser det samfundsøkonomiske 
potentiale i telemedicin. 
 
Teleselskaberne har i mange år investeret i udbygning af den digitale infrastruktur i 
Danmark. Det kommer danskerne til gode i form af digitale tjenester og nye 
muligheder for adgang til indhold og offentlige ydelser.  
 
Et af de områder, hvor den digitale infrastruktur skaber store muligheder for at skabe 
værdi er sundhedsområdet. For at belyse potentialet har Incentive udarbejdet en 
analyse for Teleindustrien, der belyser det samfundsøkonomiske potentiale ved 
telemedicinske løsninger. Læs mere her: http://www.teleindu.dk/effektivisering-til-
800-mio-kr/ 

 
Telemedicin konferencen – afholdt den 5. december 2014 

TI har i samarbejde med Medicoindustrien afholdt ”Telemedicin-konference” den 5. 
december som forsøg på at sætte anvendelse af infrastrukturen på dagsordenen og 
synliggøre samfundsværdi, der skabes med den digitale infrastruktur. Der var ca. 130 
deltagere på konferencen. Se præsentationer fra konferencen her: 
http://www.teleindu.dk/telemedicin-praesentationer/  

 

Blokeringer 
Der er truffet en ny dom om blokering af en hjemmeside, der sælger kopimøbler. 
Efter vores Code of Conduct blokerer selskaber på tværs af hele branchen for 
adgangen, når der foreligger en dom. Der er endvidere truffet dom om at hæve 
blokeringen af en række hjemmesider på spilområdet. Se oversigten over blokerede 
sider her:  http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/blokeringer-pa-nettet/  

 
Aflytning af mobilnet 

Det har i pressen været omtalt, hvordan der i bl.a. Oslo er blevet fundet falske 
basestationer, som kan anvendes til at opfange trafik fra mobilabonnenter og foretage 
aflytninger. Der er også mistanke om, at lignende udstyr er anvendt i Sverige og 
Finland. 

TI har kendskab til den omtalte sårbarhed, som findes i 2G nettene. Vi har ikke 
kendskab til, at der har været anvendt falske basestationer i Danmark. 
Teleselskaberne er i dialog med myndighederne om sagen. 

http://www.version2.dk/artikel/dansk-telebranche-efter-norsk-aflytningssag-vi-er-i-
dialog-med-myndighederne-75662  
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