
Innovationsstrategi for 
Region Syddanmark 

Vedtaget i  Regionsrådet, august 2017 
Opdateret maj 2020 



 

  

  
  
   

  

  

  
    

 

Indholdsfortegnelse

                Resumé.......................................................................................2 

1. Indledning..................................................................................4 

2. Afsættet for Innovationsstrategien.....................................5 

3. Særlige temaer for innovationsindsatsen..........................8 

4. Principper for innovation.......................................................11 

5. Organisering af innovationsindsatsen...............................12 

6. Fremtidens Syddanmark – Regional udviklingsstrategi 
– Delstrategi Sunde levevilkår..............................................16 



 

 

 

       

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Resumé 
Region Syddanmark ønsker med innovationsstrategien at styrke mulighederne for, at sygehuse og 
sociale centre kan inddrage og anvende innovation som drivkraft i arbejdet samt at skabe bedre 
ydelser og services til borgerne. En fælles innovationsstrategi kan skabe en overordnet koordine-
ret retning for den samlede innovationsindsats i Regionen og samtidig skabe en fælles tværgående 
forståelse af anvendelsen af innovation. Og i den forbindelse dermed også bidrage til at prioritere 
innovationsindsatser og ressourcer. Innovationsstrategien tager udgangspunkt i de pejlemærker, 
som Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i november 2016 for regionens samlede virksom-
hed. Heraf fremgår det, at: 

Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling 

Det gør vi ved at: 

• udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne    
ved hjælp af innovation og ny teknologi. 

•  lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling. 
•  bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker. 
•  bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner - både nationalt og internationalt. 
•  udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning. 

I lyset af dette pejlemærke, lægger innovationsstrategien for Region Syddanmark særlig vægt på 
følgende: 

• Mødet mellem borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle er omdrejnings-
punkt for innovation i Region Syddanmark 

• Innovation skal anvendes som et middel til at imødekomme behov og løse konkrete 
problemer i praksis og i det kliniske arbejde. Både hvad angår det somatiske og psy-
kiatriske område, det  præ-hospitale område samt de sociale centre. 

Der foregår allerede i vid udstrækning innovation i regionen både på det somatiske og psykiatriske 
område, på det præ-hospitale område og på de sociale centre. Det betyder, at innovationsstrategien 
bringes i anvendelse i respekt for de mange lokale innovationsstrategier og innovationsinitiativer, 
der udvikles og drives overalt i regionen. 

Der er i forbindelse med innovationsstrategien udpeget en række særlige temaer, som vil få stor 
betydning for sundhedsvæsenets indretning og udvikling i årene fremover: 

• Sammenhæng 
• Data og digitalisering som grundlag for innovation             
• Medicin  
• Patientoplevet værdi og kvalitet                 
• Efektiviseringer 

Sunde Levevilkår er en af seks delstrategier, der udfolder den regionale udviklingsstrategi, Fremti-
dens Syddanmark 2020-2023. Delstrategien for den regionale udviklingsstrategis spor om Sunde 
Levevilkår indgår som et særskilt kapitel i Innovationsstrategien. 



1.  Indledning 

Regionerne driver via sundhedsvæsenet og det sociale område nogle af de mest videntunge og 
volumenmæssigt største organisationer i såvel den ofentlige som den private sektor i Danmark. 
Regionerne er derigennem i kontakt med en meget stor del af befolkningen. For at forbedre ydelser 
og anvende regionens ressourcer bedst muligt, er det afgørende, at der vedholdende arbejdes med 
at udvikle og optimere disse ydelser og services. 

Et virkemiddel i den forbindelse er at sikre, at regionen formår at skabe og anvende innovation i 
regionens opgaveløsning. Det betyder, at der skal gøres brug af ressourcer og kompetencer - internt 
såvel som eksternt - til at sikre, at innovationsindsatsen bidrager til at forbedre regionens ydelser. 
Derfor har regionen udarbejdet en tværgående innovationsstrategi, der er gældende på tværs af 
regionens opgaveområder, og som er retningsgivende - både på det somatiske og psykiatriske om-
råde, på det præ-hospitale område og på de sociale centre. På den måde skal strategien skabe sam-
menhæng mellem innovationsarbejdet, kompetencer og ressourcer på tværs af sundhedsområdet, 
socialområdet og området for regional udvikling. 

Region Syddanmark ønsker at bidrage til FN’s verdensmål. Den regionale udviklingsstrategi 2020-
23 udstikker en fælles retning for, hvordan dette kan ske i Region Syddanmark i et tæt samarbejde 
med borgere, vidensinstitutioner, kommuner og andre samarbejdspartnere.  

Region Syddanmark ønsker med innovationsstrategien at styrke mulighederne for, at sygehuse og 
sociale centre kan inddrage og anvende innovation som drivkraft i arbejdet samt at skabe bedre 
ydelser og services til borgerne. Innovation skal integreres i det daglige arbejde og den måde, hvor-
på man løser problemer og skaber udvikling. Der skal i den sammenhæng understøttes en kultur, 
hvor anvendelsen af innovation er fokuseret på konkrete problemstillinger. 

En fælles innovationsstrategi kan skabe en overordnet koordineret retning for den samlede inno-
vationsindsats i regionen samt skabe en fælles tværgående forståelse af anvendelsen af innovati-
on. Og dermed også bidrage til at prioritere innovationsindsatser og ressourcer.   

Innovation i denne strategi forstås også som et virkemiddel i forhold til den udvikling, der fore-
går - hvor særligt sundhedsvæsenet oplever et stigende pres på ressourcer og ydelser. I takt med, 
at behandlingsmulighederne forbedres og borgernes rettigheder styrkes i forhold til udredning og 
behandling, opstår der berettigede større forventninger fra borgere til sundhedsvæsenets evne til 
at tilvejebringe stadigt bedre og mere feksible løsninger. Det giver sundhedsvæsenet fere opga-
ver og skaber et pres på ressourcerne. Innovation skal bruges som et værktøj til at håndtere disse 
udfordringer. 

Strategien kan med fordel genovervejes inden for en 4-årig periode fra endelig vedtagelse. Dette 
med henblik på evaluering af den samlede innovationsindsats - på baggrund af strategien og en 
vurdering af behovet for eventuelle justeringer af strategien. 
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Den regionale udviklingsstrategi skal i henhold til lovgrundlaget være visionspræget, mens der 
udarbejdes mere deltaljerede og konkrete delstrategier. Der er derfor primo 2020 foretaget en op-
datering af Innovationsstrategien, så den kan omfatte delmål og indsatser inden for strategispo-
ret Sunde Levevilkår. På den måde vil rammerne for Region Syddanmarks samlede indsats inden 
for sundhedsinnovation fortsat være fastlagt i den syddanske Innovationsstrategi og indsatsen 
vil være koordineret med øvrige strategier, planer og aftaler på sundhedsområdet. Delstrategien 
for den regionale udviklingsstrategispor Sunde Levevilkår indgår som et særskilt kapitel i denne 
Innovationsstrategi. 

2.  Baggrund for Innovationsstrategien 

Innovationsstrategien tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Regionsrådet i Region Syddan-
mark vedtog i november 2016 for regionens samlede virksomhed. Pejlemærkerne går på tværs af 
de mange politikker, visioner og strategier, som regionen allerede nu arbejder ud fra. Et af pejle-
mærkerne har særligt fokus på regionens arbejde med forskning, innovation og udvikling og er 
dermed grundlaget for innovationsstrategien og innovationsarbejdet i Region Syddanmark. Det 
fremgår af pejlemærkerne, at 

Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling 1   

Det gør vi ved at: 
• udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne   

ved hjælp af innovation og ny teknologi. 
• lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling. 
• bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker. 
• bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner 

- både nationalt og internationalt. 
• udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning. 

I lyset af dette pejlemærke, lægger innovationsstrategien for Region Syddanmark særligt vægt på 
følgende: 

• Mødet mellem borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle er omdrejningspunkt for 
innovation i Region Syddanmark 

• Innovation skal anvendes som et middel til at imødekomme behov og løse konkrete proble-
mer i  praksis og i det kliniske arbejde - både på det somatiske og psykiatriske område, på 
det præhospitale område og på de sociale centre. 

 Pejlemærket vedrørende forskning, innovation og udvikling er ét ud af otte pejlemærker, der blev vedtaget i efter-
året 2016. Pejlemærkerne kan læses i sin helhed via følgende link: https://www.regionsyddanmark.dk/wm485289 
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Grundlaget for innovationsstrategien i Region Syddanmark 
Innovationsstrategien skal være grundlaget for udviklingen af én samlet koordineret innovations-
indsats i Region Syddanmark. Det er et grundvilkår for innovationsindsatsen i Region Syddanmark, 
at innovation skal være direkte koblet til driften og driftens daglige udfordringer og problemer. En 
sådan ”nedefra og op”-tankegang skal sikre, at innovation kobles til konkrete problemer. Samt bi-
drage til at skabe værdi for borgere, patienter, pårørende og for personalets muligheder for at løse 
deres opgaver. 

Lokale initiativer 
Der foregår allerede i vid udstrækning innovation i regionen både på det somatiske og psykiatriske 
område, på det præ-hospitale område og på de sociale centre. Det betyder, at innovationsstrategien 
bringes i anvendelse i respekt for de mange lokale innovationsstrategier og innovationsinitiativer, 
der udvikles og drives overalt i regionen. 

Formålet med innovationsstrategien i den sammenhæng er at understøtte dette arbejde og anvi-
se muligheder og perspektiver for at styrke og forbedre innovationsindsatsen yderligere. Samti-
dig kan innovationsstrategien og en fælles tværgående tilgang til innovationsarbejde bidrage til, 
at løsninger og kompetencer spredes i organisationen. Og kan komme andre områder til gavn - på 
tværs af matrikler, afdelinger og sektorer. På den baggrund er det en del af innovationsstrategien, 
at innovation skal anvendes og prioriteres overalt i Region Syddanmark - både på det somatiske og 
psykiatriske område, på det præ-hospitale område og på de sociale centre. 

Samspil med øvrige strategier 

Innovationsstrategien skal overordnet ses som et redskab, der spiller sammen med og understøtter 
en række øvrige centrale strategier i Region Syddanmark. Det drejer sig bl.a. om følgende strategier: 

Den regionale Udviklingsstrategi 2020-2023 og delstrategi for strategisporet Sunde Levevilkår 
Sunde Levevilkår er én af seks delstrategier, der udfolder regionale udviklingsstrategi, Fremtidens 
Syddanmark 2020-23. Sundhed og trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan udfol-
de vores muligheder – i familien, på arbejdsmarkedet, på uddannelserne og i vores fritid. 
Sunde Levevilkår har fokus på tre regionale delmål: 

• Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel 
• Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle 
• Fremme nye løsninger gennem ofentlig-privat innovation 

Strategisporet Sunde Levevilkår bidrager til FN’s mål 3 Sundhed og Trivsel, mål 5 Ligestilling mel-
lem kønnene, mål 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, mål 10 Mindre Ulighed og mål 11 Bære-
dygtige byer og Lokalsamfund. 

Der er to tilgange til ofentlig-privat samarbejde i forbindelse med innovationsindsatsen på sund-
hedsområdet og det sociale område. 
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Sundhedsplanen 
Region Syddanmarks sundhedsplan gælder i 2017-21 og sætter rammen for udviklingen af sund-
hedsområdet i Region Syddanmark. Afsættet for sundhedsplanen er Region Syddanmarks poli-
tiske pejlemærker og de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. Med pejlemærkerne som ramme 
lægges blandt andet vægt på, at Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation 
og udvikling. Innovationsstrategien er således et af de elementer, der bidrager til at udmønte det-
te mål. Sundhedsplanen udmøntes gennem handlingsplaner, der revideres en gang årligt, og som 
konkretiserer de handlinger, der skal bidrage til at implementere planen. 

Sundhedsaftalen 
Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet 
mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen er gældende 2019 – 2023 og har som 
overordnet vision, at ”Vi samarbejder om at skabe lighed i sundhed og udvikle 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. I Sundhedsaftalen betones blandt andet regio-
nens styrkeposition indenfor anvendelsen 
af sundhedsteknologi, digitale løsninger og telemedicin. Der er således synergimuligheder mellem 
sundhedsaftalen og innovationsstrategien indenfor eksempelvis innovationsstrategiens temaer 
om sammenhæng samt data og digitalisering. 

Digitaliseringsstrategien 
Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi 2019-2021 sætter rammen for prioriteringen af de 
centrale digitaliseringsindsatser. I strategien er angivet 5 indsatsområder med tilhørende fnansie-
ring. Indsatsområderne er: 1: Borgeren skal have ret til og mulighed for digital kontakt til sundheds-
væsenet 2: Forenkling, efektivisering og udvikling af arbejdsgange, 3: Tværsektorielle løsninger 
og viden på tværs, 4: IT sikkerhed, drift og digitale kompetencer, 5: IT landskab, principper, ejer-
skab og styring. Innovationsstrategiens tema om data og digitalisering spiller således tæt sammen 
med indsatsområderne i digitaliseringsstrategien. 

Der er to tilgange til ofentlig-privat samarbejde i forbindelse med innovationsindsatsen på sund-
hedsområdet og det sociale område. 

Indefra og ud: Viden, services eller produkter, der er resultatet af innovation, og som er skabt og 
afprøvet i regionen, kan have potentialer til at blive produkter eller services med et kommercielt sig-
te. Virksomheder kan på den måde skabe vækst og værdi på baggrund af den innovation, der tager 
udgangspunkt i regionens virksomhed. Innovationen kan i den forbindelse foregå i samarbejde og 
partnerskab med de private aktører og eventuelt aktører fra forskning- og uddannelsesverdenen. 

Udefra og ind: Viden og nye teknologier, der udvikles i virksomheder, kan bidrage til at drive inno-
vation både på det somatiske og psykiatriske område, på det præ-hospitale område og på de sociale 
centre. Det kræver et indgående kendskab til kompetencer og ressourcer i de virksomheder, der 
kan blive partnere i innovationsarbejdet, og til de innovationsprojekter, der løses i regi af Region 
Syddanmark. 

Samarbejdet med erhvervslivet forudsætter et tæt og integreret samarbejde med den private sek-
tor, og at processerne kan blive understøttet og eventuelt faciliteret af regionens innovationsorga-
nisationer. Det er i den sammenhæng afgørende at have fokus på de formelle rammer, som regio-
nens personale skal agere under i forbindelse med samarbejde med private aktører. 
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Organisatorisk tilgang 
For at fremme innovation er det afgørende, at der både på det somatiske og psykiatriske område, på 
det præ-hospitale område og på de sociale centre er fokus på at udvikle og understøtte en innova-
tionskultur. Innovation skal integreres i det daglige arbejde og den måde, hvorpå man løser proble-
mer og skaber udvikling. Der skal i den sammenhæng understøttes en kultur, hvor anvendelsen af 
innovation er fokuseret på konkrete problemstillinger. 

Der skal overalt i organisationen være fokus på at ferne barrierer for innovation – det kan være 
institutionelle, faglige, kulturbaserede eller ressourcemæssige barrierer. Samtidigt er det vigtigt, 
at viden om innovation og innovationsprocesser indgår i de fagprofessionelles (videre)uddannel-
se og kompetenceudvikling. Dette understøttes ligeledes af det arbejde, der foregår som en del af 
den Syddanske Forbedringsmodel. Det er afgørende, at man i arbejdet med innovation agerer med 
åbenhed over for omverdenen og idéer fra andre områder eller sektorer, eksempelvis almen praksis 
og det kommunale sundhedsvæsen. 

Endelig er der behov for risikovillighed i forhold til nye samarbejder om innovation mellem ofentli-
ge, private, uddannelsesmæssige og frivillige organisationer. 

Det er afgørende, at innovationsindsatsen løbende evalueres. Der skal være vilje til at stoppe inno-
vationsprojekter eller processer, der ikke har udsigt til at blive udmøntet i resultater og gevinster, 
der skaber værdi på et niveau, der kan berettige de ressourcer, der anvendes til processen. Eller 
som viser sig ikke at være fagligt bæredygtige. I samme forbindelse er det afgørende, at man i for-
bindelse med innovation identifcerer og synliggør de gevinster, man forventer at opnå igennem 
innovation. Samt at synliggøre de gevinster, man kan dokumentere at have realiseret. 

3.  Særlige temaer for innovationsindsatsen 

Innovationsstrategien viser retning for al innovations- og udviklingsarbejde i Region Syddanmark 
og har gyldighed for al innovation i alle sammenhænge. I forbindelse med innovationsstrategien er 
der dog udpeget en række særlige temaer, som vil få stor betydning for sundhedsvæsenets indret-
ning og udvikling i årene fremover. Temaerne repræsenterer udviklingstendenser, som vil præge 
sundhedsvæsenet, og vil være afgørende for, at sundhedsvæsenet formår at imødekomme de for-
ventninger og krav, der vil blive stillet i årene fremover. Det betyder samtidig, at udvikling på disse 
områder er særligt prioriteret i forhold til brug af innovation i løsningen af konkrete problemstillin-
ger i regionen - både på det somatiske og psykiatriske område, på det præ-hospitale område og på 
de sociale centre. Temaerne er samtidig i overensstemmelse med mange af de lokale initiativer og 
udviklingsperspektiver, der arbejdes med i regionen. 

Sammenhæng 
Sammenhæng i indsatsen på tværs af aktører i sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer er afgø-
rende for at skabe værdi for borgere og patienter. Problemer med sammenhæng i patient og borger 
forløb ses sjældent af medarbejderne, der naturligt er optaget af deres afgrænsede men vigtige 
bidrag. Temaet er ofte til stede i undersøgelser af den patient-oplevede kvalitet og patienttilfreds-
hedsundersøgelse som Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Derfor skal 
innovationsindsatsen bidrage til at styrke sammenhæng på tværs af både sektorer, fagområder og 
enheder. 
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En måde at styrke den tværgående innovation og derigennem skabe sammenhæng kunne være at 
organisere innovationsindsatser med deltagelse fra forskellige aktører. Derfor er det vigtigt, at den 
måde innovationsarbejdet organiseres, sikrer sammenhæng ved at viden om konkret innovation 
opsamles og formidles til alle de aktører, der har brug for at understøtte deres forbedringsarbejde 
via innovation. Derfor er det afgørende med tæt samarbejde og dialog med kommuner og praktise-
rende læger for at sikre, at innovation kan understøtte, at der skabes sammenhæng i ydelserne i 
sundhedsvæsenet. 

Data og digitalisering som grundlag for innovation 
Region Syddanmarks digitaliseringsstrategi udgør, som beskrevet oven for, den overordnede stra-
tegiske ramme for prioriteringen af indsatser indenfor digitaliseringsområdet i Region Syddan-
mark. 

Anvendelse af data og digitalisering er af stor betydning for fremtidens sundhedsvæsen. Det er af 
stor betydning at både klinikere, borgere og patienter kan få adgang til data af høj kvalitet - i rette 
tid og på rette sted - som en del af understøttelsen af diagnostik, behandling og pleje. Der skal i in-
novationsarbejdet med data og digitalisering være fokus på, at data skal være selvforklarende og 
skal kunne anvise handling - både for fagpersoner og for de brugere, der er afængige regionens 
services. 

Data og digitalisering hænger også nøje sammen med de forventninger, som patienter, pårørende 
og borgere har til regionens services. Derfor skal der være fokus på følgende i tilgangen til at bruge 
data og digitalisering: 

• Tilgængelighed 
• Understøttelse af individualiseret behandling 
• Give patienter og borgere mulighed for at bidrage med egne ressourcer 
• Let og uhindret udveksling 
• Dialog mellem fagprofessionelle, patienter, pårørende og borgere 

Medicin 
At kunne bidrage til den løbende udvikling af ny og bedre medicin er et vigtigt element i innovati-
onsarbejdet i Region Syddanmark. Vilkårene for at udvikle og anvende medicin vil ændre sig mar-
kant i årene fremover. Særligt i forhold til begrebet personlig medicin vil mulighederne og perspek-
tiverne ændre sig og forudsætte prioriteringer på alle niveauer i sundhedsvæsenet. 

Medicin-området - og særligt udviklingen i retningen af personlig medicin - vil få stor betydning 
for sundhedsvæsenets behandlingsmuligheder. Ved personlig medicin forstås en farmakologisk 
behandling, der skræddersyes og tilpasses den enkelte patient ud fra viden om patientens geneti-
ske forudsætninger. 
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En sådan tilgang kan bruges til både at optimere anvendelsen af kendt medicin og også understøtte 
sammensætningen af specifkke lægemidler. Et andet aspekt af at vælge medicin som et særligt 
tema for innovation, er de muligheder, der er for at bidrage til udviklingen af ny eller forbedret me-
dicin. 

Region Syddanmark etablerer i 2020 et datastøttecenter til at understøtte udbredelsen af person-
lig medicin gennem opbygning af viden og samarbejde omkring brugen i patientbehandlingen. 

Patientoplevet værdi og kvalitet 
Der arbejdes i regionerne systematisk på løbende kliniske og faglige kvalitetsforbedringer af re-
gionernes serviceydelser på alle niveauer. Et særligt tema i fremtiden og i innovationsstrategien 
har fokus på en patient- og borgeroplevet kvalitet og værdi af ydelser. Der ska være en dimension i 
udviklingen af ydelser, der har fokus på, hvad der har betydning for den enkelte borger og patient 
- i dennes unikke situation. 

Dette fokus på en individualiseret tilgang til behandling og servicetilbud skal tage udgangspunkt 
i, hvad der giver værdi for borgeren i den givne situation - i respekt for gældende paradigmer og 
retningslinjer. Det innovative element i arbejdet med oplevelsen af værdi og kvalitet for den enkel-
te kan særligt have fokus på at kortlægge, hvad der har særlig betydning for den enkelte. Og også 
bidrage til at styrke egenomsorg og understøtte de ressourcer, den enkelte selv kan bidrage med i 
behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb. 

Efektiviseringer 
Det fremgår af innovationsstrategien, at innovation skal være et redskab, der kan bidrage til at 
forbedre personalets muligheder for at skabe værdi for borgere, patienter og pårørende.  Samtidig 
oplever sundhedsvæsenet et pres på ressourcerne, hvor innovation har potentiale til at kunne bi-
drage med at mødekomme og sikre, at sundhedsvæsenet kan håndtere dette. Det betyder, at inno-
vation også skal anvendes til at bidrage til mere efektive løsninger. 

Det kan være teknologiske løsninger såvel som procesmæssige efektiviseringer - baseret på for-
bedringsprocesser. Innovative teknologiske løsninger har særlig betydning for det samarbejde, der 
er med erhvervslivet om at udvikle teknologier, der kan understøtte, forbedre og efektivisere det 
kliniske arbejde. På samme måde som der under temaet for medicin er fokus på udviklingen af per-
sonlig medicin, kan der i forbindelse med efektiviseringer være fokus på personlige teknologiske 
løsninger, der udvikles specifkt med udgangspunkt i den enkelte patients situation. 

4.  Principper for innovation 

Som en del af innovationsstrategien formuleres der en række principper, som er styrende og ret-
ningsgivende for innovationsarbejde i Region Syddanmark. 

Anvendelse af innovation 
Brugen af innovation skal være fokuseret på konkrete problemstillinger. Det kan overvejes at foku-
sere innovationsindsatsen på områder, hvor der kan konstateres særlige udfordringer - enten på de 
enkelte enheder eller på regionalt niveau samlet set. 
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Sammenhæng til enhedernes innovationsarbejde 
Enhedernes innovationsarbejde er udgangspunkt for innovationsindsatsen. Innovationsstrategi-
en skal bidrage til at understøtte disse arbejdsprocesser og anvise retning og prioriteringer i den 
forbindelse. 

Brug af ofentligt/privat samarbejde 
Samarbejde med den private sektor skal integreres i innovationsprocesser - i det omfang der er fag-
ligt og ressourcemæssigt grundlag for. 

Videnopbygning og videnspredning 
Indhentning af relevant viden, herunder indsamling og bearbejdning af sundhedsdata kan rumme 
hidtil ukendt viden, hvilket er et godt udgangspunkt for en succesfuld indsats. Sundhedsdata rum-
mer også dokumentation for tendenser og er central for vidensopbygning. Endelig er det afgørende, 
at innovationsarbejdet understøttes af videnspredning og en forpligtigelse til at dele erfaringer. 
Viden skal i de konkrete innovationsprocesser tilpasses lokale forhold og behov. Ved videnspred-
ning skal der samtidig skabes sammenhæng til forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der enten 
kan bidrage med viden eller gøre brug af den viden, der skabes i de regionale innovationsprocesser. 

Et særligt fokus er her at understøtte indsatsen med skalering og udbredelse af relevante sund-
hedsløsninger. Indsatsen går dels på tværs af Region Syddanmarks driftsenheder og dels tværre-
gionalt, hvor regionerne arbejder for udbredelse af de bedste løsninger. 

Samarbejde med eksterne aktører 
Når der samarbejdes med eksterne aktører i innovationsarbejde skal tilgangen til samarbejdet 
være båret af dialog, inddragelse og integration af de eksterne parter i udvikling og drift af innova-
tionsinitiativerne. 

Borgernes trivsel og aktive liv 
Samarbejde mellem sundhedsområdet og den regional udvikling kan bidrage til at nytænke inno-
vationsindsatsen gennem initiativer, der skaber gode rammer for borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel, herunder initiativer der styrker borgernes mestring af eget liv (empowerment). 

5.  Organisering af innovationsindsatsen 

Som et led i arbejdet med at udmønte innovationsstrategien vil der være fokus på at skabe sam-
menhæng i indsatserne og på at beskrive og videreudvikle den samlede organisering af innovati-
onsarbejdet i regionen. Der er i Region Syddanmark allerede et bredt fokus på innovation, og der 
er samtidig fokus på at styrke indsatsen på sygehusene med særlig fokus på at understøtte gode 
rammer for ofentlig privat innovation.  

Innovation sker med udgangspunkt i lokale innovationsindsatser og i henhold til de prioriteringer 
og problemstillinger, der ønskes håndteret lokalt. Det er afgørende, at den samlede fælles organi-
sering af innovationsindsatsen bidrager til at sikre, at de lokale processer og initiativer kan under-
støttes, og at viden og kompetencer, der udvikles kan komme andre enheder til gode. Samtidig skal 
den fælles organisering sikre, at lokale initiativer får adgang til de mange kompetencer og ressour-
cer, der fndes internt og eksternt i regionen. 
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Syddansk Sundhedsinnovation 
Syddansk Sundhedsinnovation – SDSI – er en katalysator for sundhedsinnovation i Region Syddan-
mark inden for bl.a. velfærdsteknologi, telemedicin, digitaliseret sundhedssamarbejde, brugerkva-
lifceret byggeri og ofentlig-privat samarbejde. Formålet er at understøtte regionens sygehuse og 
psykiatriske og sociale tilbud i at udvikle og implementere løsninger, der kan øge efektiviteten og 
samtidig bidrage til højere patientoplevet kvalitet samt at skabe arbejdspladser i regionen. 

Syddansk Sundhedsinnovation er en central aktør i den samlede innovationsindsats og dermed 
også i udmøntningen af innovationsstrategien. Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er organise-
ret som en stabsfunktion og varetager en samlende opgave som en form for vejviserfunktion for 
enhedernes innovationsarbejde. Syddansk Sundhedsinnovation faciliterer, opsamler og formidler 
viden om innovation. Der er et særligt fokus på at rådgive og hjælpe med formelle forhold i inno-
vationsprocesser - særligt vedrørende samspillet med eksterne aktører - herunder ofentlig-privat 
innovation. 

I relation til ofentlig-privat innovation har Syddansk Sundhedsinnovation til opgave at under-
støtte samarbejdet mellem Region Syddanmarks driftsenheder og virksomheder. Dette kan være i 
form af konkrete test- og afprøvningsforløb, formidling af behov i klinikken, samarbejdsaftaler på 
strategisk niveau, understøtte faglige netværk med fokus på vidensdeling, vejviser for virksomhe-
der til relevante kliniske samarbejdspartnere m.v. 

Syddansk Sundhedsinnovation har desuden systemansvar for udvikling og implementering af 
sundheds-it på tværs af sektorer. 

Den regionale innovationsgruppe 
Den regionale innovationsgruppe er et rådgivende forum for koncerndirektionen/koncernledelses-
forum, der skal understøtte en overordnet koordinering og kvalifcering af den samlede innovati-
onsindsats i Region Syddanmark med strategisk ophæng til Region Syddanmarks innovationsstra-
tegi og Region Syddanmarks pejlemærker. 

Gruppen beskæftiger sig blandt andet med at understøtte tværgående indsatser som eksempelvis 
videndeling, skalering og implementering af innovative løsninger, rammer for ofentlig privat inno-
vation, synergi mellem den syddanske forbedringsmodel og innovationsarbejdet m.v. 

Den regionale innovationsgruppe er nedsat af Koncernledelsesforum og består som udgangspunkt 
af afdelingsledere fra alle sygehusenheder og socialområdet samt afdelingsledelsesrepræsentanter 
fra Regional Udvikling, Syddansk Sundhedsinnovation og Regional IT. 
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Danske Regioners innovationsboard 
Danske Regioner har etableret et fællesregionalt Innovationsboard for at sikre skalering af fere gode 
løsninger på tværs af de 5 danske regioner. Innovationsboardet udgør en struktur, der kan bidrage 
til at få identifceret innovative sundhedsløsninger i de enkelte regioner med henblik på at afdække 
muligheden for at udbrede løsningerne til de øvrige regioner. Hver region kan indstille projekter til 
vurdering i boardet, hvor udbredelsespotentialet med baggrund i patientværdi, arbejdsgange/-pro-
cesser, økonomi m.v. bliver vurderet af hver region og samlet i boardet. 

Innovationsboardet spiller i Region Syddanmark tæt sammen med den regionale innovationsgrup-
pe, idet den regionale innovationsgruppe er bindeled til - og katalysator for - de lokale løsninger 
udviklet af sygehusene m.v. Innovationsboardet kan således bidrage til fællesregional skalering af 
lokale/regionale løsninger. 

Innovationsboardet er sammensat af to medlemmer fra hver region, så det samlet set repræsenterer 
særlig sundhedsfaglig viden, strategisk forståelse samt viden om IT og indkøb. Derudover udpeger 
DI, Dansk Erhverv og Medicoindustrien hver et medlem, og Danske 
Regioner udpeger en ekstern formand. 

Vidensgrupper 
I regi af Udvalg for Sundheds-IT er der nedsat vidensgrupper bestående af fagpersoner inden for en 
række centrale faglige områder, der bidrager til at udmønte strategiens tema vedrørende data og di-
gitalisering. Grupperne er rådgivende på området og beskæftiger sig blandt andet med vidensdeling 
samt skalering af digitale løsninger. 

Den syddanske forbedringsmodel 
Den Syddanske Forbedringsmodel skal medvirke til, at regionens sundhedsvæsen bliver en 
robust organisation, der kan matche udfordringerne i et velfærdssamfund under forandring. Og 
også til at regionen kan fastholde positionen som en veldrevet og ressourceefektiv organisation, 
der leverer ydelser af højeste kvalitet - som patienterne har behov for. Udviklingen af Den Syddan-
ske Forbedringsmodel skal skabe grundlaget for stadige forbedringer, der primært er til gavn for 
patienterne og dermed for regionens opgaveløsning: 

Patienten i centrum 
I forbedringsarbejdet fokuseres til stadighed på at forbedre de ofte komplekse processer og forløb, 
der indgår i behandlingen af patienten. 

Forudsætningsskabende ledelse 
Ledelsen skal allokere de nødvendige ressourcer til forbedringsarbejdet og ferne forhindringer for 
implementering og fastholdelse. Ledelsesrollen indebærer også, at lederne i langt højere grad skal 
være synlige og tilstedeværende i det daglige arbejde. 
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Medarbejdernes vigtige rolle 
Medarbejdere har til opgave at være eksperter i egne opgaver og at levere gode faglige ydelser til pa-
tienterne hver eneste dag. Samtidig skal alle medvirke til kontinuerlige forbedringsprocesser, som 
aldrig må stå stille. 

Værktøjer er nødvendige 
Værktøjerne, der bruges, er et udvalg af kendte LEAN-værktøjer. Et eksempel på et af LEAN-værk-
tøjerne er RPIW (Rapid Proces Improvement Workshop). Et obligatorisk element i en RPIW er ”Report 
Out”, hvor der afrapporteres til kollegaer og ledelse om resultater af forbedringsworkshoppen. 

Fælles sprog og kultur 
Den fælles forbedringskultur indebærer en respekt for, at ideer vokser nedefra, en respekt for kolle-
ger og deres faglighed, en mulighed for at komme med ros, ris og ideer, et ønske om at ville gøre det 
bedste for patienterne og et ansvar for at forholde sig forbedringskritisk til eget arbejde samt til den 
måde, opgaverne løses på. 

Den syddanske forbedringsmodel og innovation 
Den syddanske forbedringsmodel er en stærk og systematisk ramme for forbedringsarbejdet på Re-
gion Syddanmarks sygehuse og øvrige organisation med fokus på de løbende forbedringsmulighe-
der på sygehusafdelinger m.v. Forbedringsmodellen er desuden stærkt ledelsesforankret og med 
kommunikationslinjer op og ned i ledelsesniveauerne via blandt andet tavlemøder. 

Sideløbende hermed arbejdes der med øvrige innovationsaktiviteter blandt andet i regi af innovati-
onsstrategien og digitaliseringsstrategien m.v., og der er opbygget kompetencer til at understøtte 
innovation. Dette kan eksempelvis være i brugerorienterede innovationsforløb med fokus på udvik-
ling, test og implementering af ny teknologi, processer og arbejdsgange, med inddragelse af ekster-
ne videninstitutioner samt i ofentlig private innovationsforløb. 

Der er muligheder for synergier mellem forbedringsmodellen og innovationsindsatsen. Det kan ek-
sempelvis være i forhold til at udnytte de to områders respektive styrker som beskrevet ovenfor og 
se på, hvor de to områder kan supplere og drage nytte af hinanden. 

Samarbejde med Syddansk Universitet 
Samarbejdet med Syddansk Universitet er en central del af innovationsstrategien. Samarbejdet skal 
være fokuseret på anvendelse af viden og kompetencer fra Syddansk Universitet som en integreret 
del af innovationsarbejdet. Dette indebærer også en forpligtigelse til systematisk anvendelse af de 
mange forskningsresultater til innovation, der kan skabe værdi i det borger- og patientnære udvik-
lings- og forbedringsarbejde. 
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Organisering 
Syddansk Universitets tilgang til innovationssamarbejde med eksterne parter er, at samarbejdet 
foregår i en direkte dialog mellem den eksterne part og de respektive videnskabelige medarbejdere 
og studerende på SDU. Til at udvikle og understøtte dette samarbejde, har SDU pr. 1. januar 2017 
etableret Research and Innovation Organisation (RIO), hvis væsentligste opgave er at fremme sam-
arbejdet mellem SDUs forskere, studerende, erhvervsliv og ofentlige myndigheder. Den overordne-
de og tværgående koordinering på området varetages af Research and Innovation Council (RI-rådet), 
hvis formand er medlem af SDUs direktion og i øvrigt består af repræsentanter fra de faglige miljøer. 

Professionsuddannelserne 
Samarbejdet med professionsuddannelserne er af vigtig betydning for styrkelsen af innovationsar-
bejdet i Region Syddanmark. UC Lillebælt og UC Syd uddanner sygeplejersker, ergoterapeuter, bio-
analytikere, fysioterapeuter, radiografer, pædagoger og socialrådgivere, og de har i deres uddannel-
ser også fokus på at kunne indgå i udviklings- og innovationsprocesser i deres faglige virke. 

Det er gevinst for udmøntningen af innovationsstrategien, at studerende og nyuddannede fra pro-
fessionsuddannelserne får kompetencer, som gør dem i stand til at indgå i og bidrage til innovations-
arbejdet. Det kan være med til at styrke innovationskulturen i Region Syddanmark og kan bringe ny 
viden fra deres uddannelse ind i innovationsarbejdet. Derfor er det vigtigt med et tæt samarbejde 
mellem uddannelserne og Region Syddanmark - i forbindelse med det videre arbejde med innovati-
onsstrategien. 

Der forgår allerede samarbejde om innovation mellem uddannelserne og regionen, og samarbejdet 
med professionsuddannelserne kan i forbindelse med udmøntningen af innovationsstrategien styr-
kes yderligere i tæt dialog med UC Lillebælt og UC Syd - for eksempel ved at knytte studerende til 
konkrete innovationsprojekter. 

Samarbejde med Designskolen Kolding 
Der er igangsat et samarbejde om en konkret vidensafdækning med henblik på at udvikle metoder 
og koncepter for succesfulde tværgående initiativer inden for Sundhed, Kultur og Natur mellem De-
signskolen Kolding, SDU og regionen. 

Derudover er regionen i dialog med Designskolen Kolding om hvordan designkompetencer og viden 
yderligere kan anvendes som en integreret del af innovationsarbejdet. 
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6.  Fremtidens Syddanmark - Regional udviklingsstra-
tegi - Delstrategi - Sunde levevilkår 
Uddrag af Region Syddanmarks Innovationsstrategi, opdateret maj 2020 

Region Syddanmark ønsker at bidrage til FN’s verdensmål. Den regionale udviklingsstrategi 2020-
23, Fremtidens Syddanmark, udstikker en fælles retning for, hvordan dette kan ske i Region Syd-
danmark i et tæt samarbejde med borgere, vidensinstitutioner, kommuner og andre samarbejds-
partnere. Sunde Levevilkår er en af seks delstrategier, der udfolder og konkretiserer målene i den 
regionale udviklingsstrategi. Delstrategien beskriver konkrete indsatser, der vil blive gennemført i 
løbet af strategiperioden 2020-2023. 

DELMÅL 1: Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel 

Udfordringer og muligheder 
Sundhedsproflen for Region Syddanmark for 2017 viser, at antallet af syddanskere der er inaktive i 
fritiden og svært overvægtige er stigende. Sundhedsproflen viser også, at der er en betydelig stig-
ning i antallet af borgere, der giver udtryk for dårligt mentalt helbred, herunder stress, nervøsitet, 
træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og depression. 

Et bredt samarbejde om sunde levevilkår i hele regionen kan bidrage til at løse nogle af de udfordrin-
ger, som vi står overfor på sundheds- og velfærdsområdet. Samtidigt kan det styrke vores mulighe-
der for at leve et sundt og aktivt liv. Sundhed og trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at vi 
kan udfolde vores muligheder – i familien, på arbejdsmarkedet, på uddannelserne og i vores fritid. 

Der er bl.a. behov for viden om, hvordan aktiviteter i et samspil mellem kultur, natur og sunde leve-
vilkår kan medvirke til at skabe bedre forudsætninger for borgernes aktive liv og fremme trivslen i 
Syddanmark. 

Gode rammer for et sundt og aktivt liv kan bidrage til at ændre vores levevis og livsstil, og oplevelsen 
af at være en del af et fællesskab har betydning for vores fysiske og mentale helbred. Der er både 
brug for forebyggelse og nytænkning, så vi motiveres til at tage hånd om egen sundhed. Det kan 
blandt andet ske ved at bringe natur, idræt og kultur i spil i samarbejde med kommuner, sygehuse, 
praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet, f.eks. frivillige og foreninger. 

Det vil vi: 

Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel 

Det gør vi: 

• Gennemfører et forprojekt i partnerskab med Syddansk Universitets Institut for 
Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding med henblik på at afdække viden om 
eksisterende aktiviteter, der går på tværs af sundhed, kultur og natur. På baggrund 
af afdækningen udvikles, testes, evalueres og udbredes nye metoder og koncepter 
sammen med brugere, kommuner, foreninger og organisationer. Målet er at fremme 
borgernes motivation til at deltage i aktiviteter, der kan medvirke til at fremme triv-
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• Udvikler nye partnerskaber og initiativer, der fremmer borgernes fysiske og men-
tale trivsel på baggrund af den viden, der indsamles om metoder og koncepter, der 
har vist sig succesfulde i forhold til at motivere borgerne til at engagere sig i egen 
sundhed og trivsel. 

• Deltager i samarbejder og udveksler viden med andre europæiske regioner, der ar-
bejder med at fremme trivsel og sundhed.  Ved at indgå i internationalt samarbejde 
og grænseoverskridende aktiviteter kan der opnås inspiration og viden til udvikling 
af nye indsatser, der kan medfnansieres af EU-midler. 

FNs Verdensmål 
Indsatsområdet bidrager blandt andet til FNs Verdensmål 3 ved at gøre en indsats for sundhed, akti-
vitet og trivsel i Region Syddanmark. 
Indsatsområdet bidrager ligeledes til FNs Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene, da initiati-
verne vil sigte mod at fremme trivsel og sundhed både for kvinder og mænd inden for de to målgrup-
per (unge mellem 15 og 25 år, ældre mellem 55 og 65 år). 
Endeligt bidrager indsatserne til FN’s Verdensmål 10 om mindre ulighed, da de kommende aktivite-
ter vil rette sig mod forskellige befolkningsgruppers forskellige behov og motivation for at engagere 
sig i egen trivsel og sundhed. 

DELMÅL 2: Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske 
forskelle 

Udfordringer og muligheder 
Den ændrede befolkningssammensætning med fere ældre og færre unge mennesker i fremtidens 
Syddanmark vil øge presset på sundhedsydelserne i regionen, fordi fere vil leve med en eller fere 
kroniske sygdomme. 

Der er behov for at udvikle ny viden om regionale og lokale forhold og om forskellige befolknings-
gruppers forudsætninger og behov. Det kan give os et billede af, hvor udfordringerne er størst i for-
hold til at kunne leve det sunde liv, og hvor der er behov for at gøre en særlig indsats samt med hvilke 
initiativer. Dermed kan vi målrette indsatsen, så ulighed i sundhed kan imødegås. Vi vil bl.a. øge 
viden om, hvor mange borgere, der lider af kroniske sygdomme, og hvordan disse borgere er fordelt 
i regionen. 

Uddannelse og sundhed hænger tæt sammen, og udsigten til at fere unge får en uddannelse i frem-
tiden, vil have en positiv indvirkning på sundheden generelt, idet muligheden for at leve et sundt liv 
stiger med øget viden. 

Tendensen til øget bosætning i bymiljøerne vil skabe gode muligheder for at have en bred vifte af 
sundhedstilbud i byerne til gavn for borgerne. Til gengæld har borgerne i tyndere befolkede landom-
råder ikke de samme muligheder for at have alle sundhedstilbud tæt på sig. Der er brug for viden om 
forudsætningerne for at leve et sundt liv i hele regionen. 

Side 17 af 20 



 

 

 

Det vil vi: 
Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socio-økonomiske forskelle 

Det gør vi: 

• Udfolder de muligheder, som Sundhedens Geograf rummer, for at undersøge forskelle i syg-
dom, sundhed og sundhedsadfærd. Afdækker forskelle i forekomsten af kroniske sygdom-
me og undersøger, om forskelle i sundhed afænger af køn, alder, uddannelsesniveau, øko-
nomi og beskæftigelse for at øge viden om, hvor der er udfordringer, der kan arbejdes med. 
Analyserne bidrager til øget viden om ulighed i sundhed. 

• Øger viden om syddanskernes helbred set i forhold til afstand til forskellige sundhedstilbud.    
Denne viden kan bl.a. danne baggrund for beslutning om tilrettelæggelse af sundhedstilbud 

• Anvender statiske fremskrivninger og modeller til at skitsere tendenser og scenarier for 
sundheden og brugen af sundhedsydelser i fremtiden i Region Syddanmark. Det kan give 
et billede af, hvilke større kroniske sygdomme og livsstilssygdomme, såsom hjertekarsyg-
domme, diabetes og KOL, der kan forventes at fylde mere i fremtiden. Fremskrivninger kan 
udgøre et vidensgrundlag for arbejdet med at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel, 
da de kan udpege nogle af de store udfordringer, som Syddanmark vil stå overfor i fremtiden. 

FNs Verdensmål 
Indsatsområdet bidrager blandt andet til FNs Verdensmål 3 og 10 ved at sætte fokus på sundhed og 
trivsel, og ved at belyse hvor der er ulighed i sundhed i Region Syddanmark. 

DELMÅL 3: Fremme nye løsninger gennem ofentlig-privat innovation 

Udfordringer og muligheder 
Udfordringerne i sundheds- og velfærdssektoren kræver også samarbejde om udvikling af nye 
løsninger mellem den private og den ofentlige sektor.  Der er i Region Syddanmark en mangeårig 
tradition for samarbejde om ofentlig-privat innovation mellem private virksomheder, kommuner, 
sygehuse og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Der er ligeledes etableret et stærkt forsk-
nings- udviklings- og testmiljø inden for sundheds- og velfærdsteknologiområdet. 

Nye innovative løsninger på sundheds- og velfærdsområdet, eksempelvis digitale løsninger og vel-
færdsteknologi, kan også bidrage til at binde regionen sammen og skabe adgang for borgerne til 
sundhedsydelser i hele regionen. 
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Udfordringerne er de samme på begge side af den dansk-tyske grænse og i de øvrige europæiske 
regioner. Derfor er der også en mulighed for at indgå i internationale og grænseoverskridende sam-
arbejder, der kan bidrage til ny viden og nytænkning af indsatsen. 

Det vil vi: 

• Fremme nye løsninger gennem ofentlig-privat innovation 

Det gør vi: 

• Understøtter ofentlig-privat innovation gennem medfnansiering af aktiviteter, som gen-
nemføres af Syddansk Sundhedsinnovation. Samarbejdet mellem regionens driftsenheder 
og virk somheder understøttes af Syddansk Sundhedsinnovation bl.a. i form af formidling af 
udviklingsbehov i klinikken, konkrete test- og afprøvningsforløb, facilitering af samarbejde 
på strategisk niveau, koordinering af faglige netværk med fokus på vidensdeling, vejviser 
for virksomheder til relevante kliniske samarbejdspartnere m.v. 

• Understøtte konsolideringen af den landsdækkende klyngeorganisation, Danish Healthte-
cder har til formål at udvikle nye sundhedsløsninger til gavn for borgere og samfund. I Re-
gion Syddanmark er der opbygget et velfungerende økosystem baseret på ofentlig-privat 
samarbejde inden for sundheds- og velfærdsinnovation, hvor bl.a. klyngeorganisationen 
Welfare Tech bidrager til at øge adgang til ny viden, matchmaking og innovationssamarbej-
de. Disse aktiviteter varetages fremover af den nationale klyngeorganisation, som er under 
etablering med Welfare Tech som tovholder. 

• Arbejder for, at det nationale besøgscenter, som etableres af markedsføringskonsortiet He-
althcare DENMARK, bliver en aktiv og værdifuld del af økosystemet for sundheds- og vel-
færdsinnovation. Der er stigende international interesse for og efterspørgsel efter danske 
sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, bl.a. gennem markedsføringskonsortiet He-
althcare DENMARK. Besøgscentret skal synliggøre de danske kompetencer inden for sund-
heds- og velfærdsteknologi og bidrage til at professionalisere modtagelsen af internationale 
delegationer.  

• Bygger videre på eksisterende partnerskaber og understøtte etableringen af nye stærke 
partnerskaber. Region Syddanmark vil bl.a. fortsat deltage i Campus Odense-samarbejdet 
og understøtte vidensfestivalen WHINN i et forpligtigende samarbejde med andre samar-
bejdspartnere. 

• Udnytter de mulighederne i internationalt samarbejde inden for Sundheds- og velfærdsin-
novation, herunder særligt samarbejdet over den dansk-tyske grænse.  Region Syddanmark 
understøtter bl.a. Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring (EIP on 
AHA), hvor kommuner, regioner, private virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitu-
tioner og andre samarbejder om at løfte de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet og 
højne den sunde levealder. 
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FNs Verdensmål 
Indsatsområdet bidrager blandt andet til FNs Verdensmål 3 ved at sætte fokus på sundhed, akti-
vitet og trivsel i Region Syddanmark. Samtidig vil vi søge at bringe regionens særlige styrke inden 
for ofentlig og privat innovation i spil for at udfolde muligheder for innovation inden for området, 
hvilket adresserer FN’s Verdensmål om industri, innovation og infrastruktur. Endelig vil indsatserne 
understøtte rammebetingelser for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der adresserer 
FN’s Verdensmål 11. 

Partnerskab for handling 
Fremtidens Syddanmark er vores fælles udviklingsstrategi. Vi ønsker at gøre visionen til virkelighed 
sammen med regionens borgere og gennem partnerskaber med blandt andet regionens kommuner, 
uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder og internationale partnere og således ad-
dressere FN’s Verdensmål 17: Partnerskab for handling. 

Opfølgning på målene i den regionale udviklingsstrategi 
Der vil blive fulgt op på status og udvikling af den regionale udviklingsstrategi, herunder sunde le-
vevilkår. Det sker i en samlet årlig publikation, der indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i 
forhold til de regionale mål. Beskrivelsen underbygges af en række indikatorer, som kan tilpasses 
både den aktuelle situation og udvikling. Opfølgningen kan således både afdække aktuelle udfor-
dringer og følge op på nye udviklinger. 

Det fælles vidensgrundlag kan bruges til udviklingstiltag i regionen og danne grundlag for nye part-
nerskaber. 
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