
 

 

  

RUS-indsatsområde: 

Sundere borgere via samarbejde om forskning og 
innovation 

Udfordringen 

Vores region skal også i fremtiden være et af verdens bedste 

steder at bo og leve. Men rammerne for fremtiden ændrer sig. 

Vi bliver flere, der skal leve sammen. Flere er stressede, får 

kroniske sygdomme og vi bliver langt flere ældre. Sundhed og 

trivsel er en forudsætning for, at vi har det godt.  

Vi skal udnytte de muligheder, der ligger i teknologi, 

digitalisering og data. Udvikling af nye sundhedsløsninger skal 

bidrage til, at alle får en god behandling hos lægen, kommunen 

og på hospitalet. 

Det vil vi gøre 

Region Hovedstaden vil arbejde for flere relevante 

offentligt-private samarbejder med bl.a. start-ups, med 

henblik på at udvikle og skalere løsninger til 

sundhedsvæsenet.  

Vi vil modne innovationskompetencer lokalt og udvikle 

løsninger på konkrete hverdagsudfordringer i en bottom up 

tilgang. 

Vi styrker koblingen mellem forskning og innovation 

forskningspuljen og sætte fokus på koblingen mellem 

forskning og innovation.  

Mål: 

Flere offentlige – 

private samarbejder til 

gavn for et mere 

effektivt 

sundhedsvæsen og 

kvalitet for patienten. 

Fakta: 

20% flere ældre over 70 

år samt flere kronikere i 

hovedstadsregionen 

om 10 år. 



 

Finansiering 

Vi kan ikke løfte indsatsen alene, men er afhængig af partnerskaber og medfinansiering 

med andre.  

Vi vil afsøge mulighederne for yderligere finansiering i bl.a.:     

• Horizon 2020 (EU) 

• Digital Europe (EU) 

• Andre fonde, fx Innovationsfonden, Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden mv. 

Mulige aktiviteter 

• Indgå konkrete partnerskaber med hospitaler, forskning- og innovationsmiljøer, 

start-ups, organisationer og klynger, for at:  

o Øge antallet af OPI’er om teknologiske og digitale løsninger til gavn for 

patienter, medarbejdere og region 

o Skalere løsninger fra det fællesregionale skaleringsboard 

o Gennemføre forløb, der kan hjælpe de gode idéer på vej fra idé til løsning 

 

• Styrke sammenhængen mellem innovation og forskning. 

  

• Forankre innovationsnetværk inden for diagnostik, kunstig intelligens og digitale 

services mellem hospitaler, virksomheder og eksperter med henblik på et stærkt 

fundament for offentlig-privat innovation. 

 

• Styrke organisatorisk sammenhæng og service over for forskere og 

virksomheder, herunder den juridiske rådgivning, der bedre faciliterer 

tværgående samarbejder. 

Mulige partnere   

• Universiteter og andre videregående uddannelse 

• Hospitaler, regioner, kommuner, stat og almen praksis 

• Patientforeninger 

• Private virksomheder og startups 

• Innovationsmiljøer, klynger, arbejdsgivere- og lønmodtagerorganisationer 


