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Justering af projekters forventede effekter
Patient@home
Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, som
løber fra 2012-18. Målet for Patient@home er at udvikle 40 nye produkter og services, som vil
understøtte sundhedssektorens stigende behov for bl.a. bedre og hurtigere rehabilitering, flere
ambulante behandlinger samt indlæggelser af patienter i egne hjem. Derudover skal projektet styrke
sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation gennem platforme, der har fokus på
offentlig-privat innovation og videnspredning mellem forskningsinstitutioner og virksomheder.
Projektet er forankret i Region Syddanmark med Syddansk Universitet som projektleder. Det samlede
projektbudget er på 189 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. er de såkaldte SPIR-midler fra Styrelsen for
Forskning og Innovation. Den private medfinansiering udgør 78 mio. kr., mens medfinansiering fra
Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum udgør 18,65 mio. kr.
COWI har i december 2015 midtvejsevalueret Patient@home for Syddansk Vækstforum. Projektet har
fået en positiv evaluering. Et af de klare resultatmål er, at projektet allerede nu har opnået en højere
grad af privat medfinansiering end de målsatte 78 mio. kr. Dette tyder på, at virksomhederne har et
stort engagement, og at de finder, at projektet igangsætter de rigtige aktiviteter. Desuden var der
allerede udviklet 17 ud af de målsatte 40 produkter i hele projektperioden, hvilket er meget
tilfredsstillende i lyset af projektets fokus på forskning i den første periode.
Rapporten peger således på, at der er tilfredsstillende fremskridt for de fleste af projektets leverancer,
men at der er enkelte forhold, som kræver øget opmærksomhed. Projektledelsen har allerede fulgt op
på nogle af disse forhold, herunder at en af projektpartnerne pga. intern udskiftning ikke leverede de
aftalte input. COWI peger derudover på, at projektets indmeldte målsætninger vedr. antal skabte jobs
er urealistiske, da evalueringer, der er udarbejdet efter godkendelsen af projektet, viser store udsving
af investeringers effekt i forhold til forretningsområde og geografi.
Projektledelsen vil derfor benytte midtvejsevalueringen til at anmode Vækstforum om at få godkendt
følgende:
1. En præcisering af resultatmålet om nye kernevirksomheder:
Resultatmålet med 31 nye kernevirksomheder (i Region Syddanmark) skal forstås som alle
virksomheder, der aktivt er indgået i Patient@home-platformen. Det anses som gældende,
at al deltagelse af virksomheder i et Patient@home udviklingsforløb vil øge firmaets
engagement inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsteknologi og dermed
rykke firmaets strategiske satsning hen imod en kerneforretning inden for området.
2. Justering af resultatmål om antal ansatte Erhvervs-PhD’er
Projektet ikke har fået ansat de ønskede Erhvervs-Ph.D’er, hvilket kan skyldes flere forhold,
bl.a. størrelsen af virksomheder inden for forretningsområdet og deres mulighed for at kunne
ansætte en Erhvervs-PhD. Der er dog ansat PhD’er og Post Doc’er ved projektets

forskningspartnere og disse samarbejder i vid udstrækning med virksomhederne i projektet.
Patient@home vil derfor gerne anmode om at justere resultatmål fra Erhvervs-PhD’er til
PhD’er med et tæt samarbejde med en privat virksomhed. Formelt set er en ”almindelig” PhD
ikke det samme, men effekten vil i vid udstrækning være den samme, idet virksomhederne får
adgang til den seneste forskning i deres udvikling af produkter.
3. En justering af resultat- og effektmålene om antal skabte jobs og omsætning:
De tidligere resultatmål om skabelse af 460 nye arbejdspladser og 130 mio. kr. var begrundet i
analyser fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som var blevet udarbejdet i en generel
sammenhæng og på landsplan. COWIs forventede effekter for skabelsen
af arbejdspladser viser store udsving i forhold til forretningsområde og geografi. Således er de
forventede samlede effekter/resultater i Syddanmark 0,5-2 jobs pr. mio. kr. og 0,3-2 kr. pr. kr. i
årlig omsætning.
På baggrund af dette beregningsgrundlag forventes det, at der med Patient@home’s
forretningsområde, geografi og samlede budget vil blive skabt imellem 94-377 arbejdspladser
samlet under og efter projektperioden samt forventet øget omsætning på 56,7 – 378 mio. kr.
Det forventes, at en stor del af disse genereres i Region Syddanmark. På basis af
midtvejsevalueringen vurderer COWI, at fordelingen af skabte arbejdspladser vil være 50 % i
projektperioden (resultatmål) og 50 % efter projektperioden (effektmål). Der blev ikke angivet
noget tal for stigning i omsætning i den oprindelige ansøgning.
Projektledelsen forventer at komme i mål med afholdelse af alle planlagte aktiviteter i projektperioden.
Sekretariatet vurderer, at anmodningen er velbegrundet, og at en ændring af resultat- og effektmål er
rimelig. De reducerede resultat- og effektforventninger fremgår af tabellen nedenfor.

Oprindeligt resultatmål
Arbejdspladser i
projektperioden
Ansættelse af PhD’er/
Erhvervs-PhD’er

460 jobs
Ansættelse af 6 Erhvervs-PhD’er
Oprindeligt effektmål

Arbejdspladser efter
projektperioden
Samlet omsætning

280 jobs

Revideret resultatmål på basis af
COWIs midtvejsevaluering.
47-189 jobs
Ansættelse af 6 PhD’er med et tæt
samarbejde med erhvervslivet
Revideret effektmål på basis af
COWIs midtvejsevaluering.
47-189 jobs
56,7 - 378 mio. kr.
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