Bilag 3e

UDKAST
Sigende/sælgende overskrift på
initiativ:
Problemstilling:
[Spørgsmål:
 Hvad er
problemstillingen/udfordringen?
 Hvilke data eller udsagn fra
interessenter underbygger
problemet?]

Nationalt videncenter for sundheds og
velfærdsteknologi
Der er behov for en fortsat fokuseret indsats på sundheds
og velfærdsinnovation i Danmark for at sikre den
offentlige service i fremtiden. Den demografiske udvikling
og øgede krav til den offentlige service stiller den
offentlige sektor over for en række udfordringer. Produkter
og løsninger, som kan give svar på disse udfordringer,
efterspørges i stigende grad  ikke bare i Danmark men
også internationalt. Velfærdssektorens udfordringer skaber
således også muligheder for innovative virksomheder, der i
samarbejde med det offentlige kan udvikle og producere
sundheds og velfærdsteknologiske løsninger til et globalt
marked.
Der er i løbet af de seneste år igangsat en række initiativer
og satsninger, der skal styrke offentligprivat samarbejde
og sætte skub i udviklingen af innovative
velfærdsløsninger i Danmark.
Region Syddanmark har samlet en række
velfærdsteknologiske initiativer i forskerparken i Odense,
som rummer et stort udviklingsmiljø inden for
sundhedsinnovation på tværs af forskning, uddannelse,
erhverv og offentlige instanser.
Forskerparken i Odense er hjemsted for Syddansk
Sundhedsinnovation, som er regionens nye stabsfunktion,
og som samler regionens egne initiativer inden for
sundhedsinnovation. Syddansk Sundhedsinnovation sikrer
et strategisk fokus på udviklingsprojekter og understøtter
udvikling af medarbejdernes idéer, fra forskning til
afprøvning og storskala implementering.
Miljøet i Forskerparken rummer således blandt andet:
· G10 Center for brugerfokuseret innovation, som
regionens testcenter opført i forbindelse med de nye
sygehusbyggerier. G10 er en del af Syddansk
Sundhedsinnovation og har til formål at afprøve
indretning og arbejdsgange i de nye byggerier, så
de kan indrettes bedst muligt, når selve
byggearbejdet går i gang.
· Welfare Tech Region, en national erhvervsklynge,
som samler velfærdsteknologiske virksomheder i
hele landet

·
·
·

Det nationale videncenter for offentligprivat
innovation med fokus på velfærdsteknologi – OPI
Lab.
Væksthus Syddanmark, der understøtter
velfærdsteknologiske iværksættere
Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

Derudover har Fonden for Syddansk Vækstfremme, der
stiller risikovillig kapital til rådighed for
velfærdsteknologiske iværksættere, forretningsadresse i
forskerparken.
Miljøet i parken er senest blevet styrket yderligere af, at
Syddansk Universitet er blevet hjemsted for Danmarks
største offentligprivate forsknings og innovationsprojekt
for velfærdsteknologi og telemedicin, det såkaldte SPIR
projektet, Patient@home, med et samlet budget på 189
mio. kr.
Regionen stiller sig til rådighed som vært for et nationalt
videncenter for sundheds og velfærdsinnovation, som vil
kunne opsamle og videreformidle viden om
velfærdsinnovation på nationalt plan og styrke arbejdet
med offentligprivat innovation og udvikling på tværs af
landsdelene. Regionen stiller desuden sine erfaringer og
velfærdsinnovationsenheder til rådighed for opbygningen
af et videncenter.
Handling:
[Spørgsmål:
· Hvad er formålet med
initiativet/hvordan kan
problemstillingen håndteres?
· Hvad ser I gerne at jeres
samarbejdspart bidrager med i
initiativet (f. eks: viden,
medfinansiering, deltage i
udvikling, fælles politisk
fokus)?
· Hvad bringer I selv med ind i
initiativet?
· Hvad er fordelene for begge
parter i at samarbejde?]

Formålet med at opnå status som Videncenter for sundheds
og velfærdsinnovation er:
· At samle erfaringer med og videreformidle viden
om sundheds og velfærdsteknologi
· At styrke innovationskapaciteten i den offentlige
sektor og på tværs af det offentlig og private
· At styrke og kvalificere den offentlige sektors
efterspørgsel af innovative løsninger og produkter,
· At gøre det nemmere og mere overskueligt for
private virksomheder at samarbejde med det
offentlige om udviklingen og test af nye løsninger
og produkter.

Rammer:
[Spørgsmål:

Initiativet understøtter regeringens arbejde med den
nationale innovationsstrategi og vækststrategien. Initiativet

Regionen stiller sine initiativer i Forskerparken i Odense
og ressourcer inden for velfærdsinnovationsområdet til
rådighed for opbygningen af et videncenter.

 Hvilke politisk strategi/ indsats
tages afsæt i?
 Hvilke eksisterende eller
planlagte økonomiske rammer
indgår initiativet i?]

bidrager til at styrke den danske styrkeposition inden for
velfærdsinnovation og til at sikre en kortere veje fra
investeringer i forsknings, udvikling, innovation og
uddannelse til vækst og job i erhvervslivet.
Initiativet understøtter desuden Rådet for Teknologi og
Innovations handlingsplan InnovationDanmark 20102013.
Herunder særligt målene om:
·

·

Danske virksomheder bliver mere og vedvarende
innovative. Det gælder især de små og mellemstore
virksomheder. Mindst 50 pct. af alle danske
virksomheder skal være innovative (i 2008 var det
42 pct.) og mindst 25 pct. skal forske og udvikle (i
2008 var det 24 pct.).
Mindst 15 pct. af de innovative danske virksomheder
skal samarbejde med universiteter (i 2008 var det 14
pct.).

Initiativet understøtter Syddansk Vækstforums strategi, da
velfærdsinnovation er et højt prioriteret redskab i den
syddanske erhvervspolitik.
Udkast til initiativformulering:
[Hvordan ser I gerne at
initiativformuleringen lyder].

Regionen stiller viden og aktiviteter i det
velfærdsteknologiske udviklingsmiljø i Forskerparken i
Odense til rådighed for etableringen af et nationalt
Videncenter for sundheds og velfærdsteknologi.
Videncentret skal understøtte og styrke innovation, vækst
og jobskabelse i virksomheder i hele landet gennem stærke
offentligprivate samarbejder og en mere kvalificeret
offentlig efterspørgsel af innovative produkter og
løsninger.
Parterne lægger vægt på at sikre samarbejde inden for
sundheds og velfærdsteknologi på nationalt, regionalt og
lokalt niveau for at sikre størst mulig effekt.
Et videncenter for velfærds og sundhedsteknologi skal
sikre Danmark en fortsat styrkeposition inden for
velfærdsinnovation og offentligprivat samarbejde til gavn
for såvel den offentlige som den private sektor.

Hvilke vækstfora involverer
initiativet?
Hvilke ministerier involverer
initiativet?

Syddansk Vækstforum
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser.
Erhvervs og Vækstministeriet
Forebyggelses og Sundhedsministeriet

Kontaktperson i din organisation i
forhold til initiativet

Finansministeriet
Afdelingschef Dorthe Kusk
dorthe.kusk@regionsyddanmark.dk
Tlf. : 7663 1801 mobil : 2920 1801
Udviklingskonsulent Jeppe Kristensen
Jeppe.kristensen@regionsyddanmark.dk
Tlf. : 7663 1140 mobil : 2920 1140

